
 

УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання 

“Про готовність матеріально-технічної бази Університету до роботи 

у 2017-2018 навчальному році” 
 

від 19 вересня 2017 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансово-

господарської служби, головного бухгалтера Ясінської Л.Т. про підготовку 

об’єктів Університету до роботи у 2017-2018 навчальному році та в осінньо-

зимовому періоді, Вчена рада відзначає, що в Університеті були планово 

проведені заходи із забезпечення сталого функціонування усіх підрозділів. 

За вказаний період проведені такі роботи:  

- частковий ремонт системи центрального опалення та заміна труб 

холодного водопостачання у навчальному корпусі №3 (вул.У.Самчука,9); 

-  ремонт системи гарячого і холодного водопостачання та 

водовідведення , санвузлів у блоках гуртожитків №3,4(пр-т Ч.Калини,7,7а); 

- частковий ремонт магістралі гарячого водопостачання та заміна 

бойлера,покриття єврорубероїдом частини даху,ремонт душових кімнат, 

роздягалень та коридору в гуртожитку №2 (вул. Тернопільська,8); 

- режимне налагодження і випробування котелень і газорозподільних   

пунктів, обстежені та прочищені вентиляційні канали, державна повірка 

газових, водяних і теплових лічильників, технічне обслуговування автоматики 

котелень та газорозподільних пунктів. Проведені роботи з підготовки аудиторії 

та лабораторій до навчального року. 

Об’єкти Університету забезпечені ремкомплектами для швидкого 

проведення аварійно-ремонтних робіт на випадок аварії на комунальних 

мережах університету.  

Про заходи щодо підготовки об’єктів Університету до сталого 

функціонування в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2017 -

2018 років, видано наказ № 226/01 від 01.09.2017 р. 

Виходячи з цього вчена рада у х в а л и л а : 

1. Інформацію начальника фінансово-господарської служби, головного 

бухгалтера Ясінської Л.Т. “Про готовність матеріально-технічної бази 

Університету до роботи у 2017 -2018 навчальному році” прийняти до відома. 

2. Головному енергетику, головному інженеру, завідувачу господарством 

Університету, комендантам навчальних корпусів, завідувачам гуртожитків і 

іншим структурним підрозділам у термін до 15 жовтня поточного року 

завершити роботу з підготовки об’єктів Університету до опалювального сезону 

та подати на затвердження. 

3. Керівникам структурних підрозділів скласти акти готовності у термін 

до 15 жовтня об’єктів Університету до опалювального сезону. 

4. Контроль за виконанням ухвали та наказу покладається на першого 

проректора Барну М.Ю. 


