Вченій Раді ЛНАМ
Звіт про роботу АГЧ за 2016 рік
Згідно річного плану роботи Вченої Ради хочу представити до Вашої
уваги звіт про роботу адміністративно-господарської частини академії за
2016 рік. Поставлені у 2016 році завдання виконувалися згідно переліку
першочергових робіт в тому розрізі, де було фінансування, та для проведення
святкування 70-річчя академії. Проведення робіт було регламентовано
виділеними коштами, яких у зв’язку з недофінансуванням виділено
недостатньо, частину запланованих робіт не виконано, і виконувалися
найбільш нагальні роботи.
Підрядними організаціями було виконано робіт на суму 605155 грн.
(в т.ч. вартість матеріалів наданих академією 182 566 грн) в т. ч. за:
Заміна водостічних труб дахів корпусів №4 (Кубійовича, 35б), №5
(Снопківська, 47), №1 (Кубійовича, 38)
Встановлення скляної перегородки-кімнати вахтерів корпус №1
(Кубійовича, 38)
Заміна газового лічильника котельні корпусу №1 (Кубійовича, 38)
Влаштування підвісної стелі у скульптурній майстерні корпусу
№5 (Снопківська, 47)
Встановлення батарей більшої потужності у кузні (корпус №4
Кубійовича, 35б)
Заміна вікон у коридорах і у технічному приміщенні кафедри
художнього скла на склопластикові (корпус №4 Кубійовича, 35б)
Ремонт частини системи опалення (3 і 4 поверхи) корпусу із
заміною труб і радіаторів опалення (матеріали надавались
Академією, вартість матеріалів 182 566 грн)
Частковий ремонт даху над актовим залом та системи відведення
дощової води
Заміна вікон у 10 житлових кімнатах у гуртожитку.
Підрядники фізичні особи виконали робіт на суму 139717 грн., в т. ч.
вартість матеріалів 56478 грн., зокрема:
Ремонт приміщення кабінету і заміна покриття підлоги кафедри
ІТМ (корпус №1 Кубійовича, 38)
Ремонт приміщення кабінету відділу кадрів (корпус №1
Кубійовича, 38)
Ремонт душових кімнат у студентському гуртожитку
Ремонт покриття підлоги (влаштування стяжки, заміна плитки)
коридору 3-го поверху корпусу №4 (Кубійовича, 35б).
Силами персоналу АГЧ було виконано наступні роботи пооб’єктово:
Корпус №1 (Кубійовича, 38)
Ремонт частини сходової клітки
Частковий ремонт цоколю фасаду
Заміна системи освітлення в приміщенні музею
Корпус №2 (Кубійовича, 35)
Облицювання плиткою частини стіни у скловарній майстерні
Встановлення шаф пожежних кутків
Частковий ремонт парапетів даху

Корпус №3 (Кубійовича, 35а)
Частковий ремонт даху над актовим залом
Штукатурення стін у підвалі для влаштування побутового
приміщення для робітників АГЧ
Влаштування брусків для проведення виставок у актовому залі
Корпус №4 (Кубійовича, 35б)
Облицювання плиткою умивальника у приміщенні кафедри МС
Ремонт аудиторії №3 кафедри ХС
Встановлення дверей у частині приміщень кафедри сакрального
мистецтва
Встановлення шаф пожежних кутків
Влаштування дерев’яної підлоги у аудиторії кафедри ГД
Корпус №5 (Снопківська, 47)
Заміна вхідних дверей у паливній на вибухобезпечні
Частковий ремонт цоколю фасаду
Ремонт технічного приміщення 1 поверху біля скульптурного залу
Ремонт системи освітлення скульптурного залу
Корпус №6 (Вірменська, 23)
Завершення ремонту приміщення для архіву
Корпус №8 гуртожиток (Кримська,30)
поточний ремонт в умивальних кімнатах правого крила, санвузлах
правого крила
ремонт відкосів після заміни вікон
частковий ремонт 2 житлових кімнат
А також всі поточні роботи – ремонт дверей, ущільнення і скління вікон,
заміна замків, ремонт меблів тощо.
На протязі 2016 року при підготовці академії до роботи в осінньозимовий період були розроблені заходи, які ми виконали неповністю, проте
опалювальний сезон розпочали своєчасно.
Основними напрямками роботи господарської частини в плані ремонтів
на 2017 рік є ті роботи, які будуть вибрані з переліку заявок кафедр,
виконання яких дозволить впроваджувати енергозберігаючі технології та для
виконання заходів щодо модернізації обладнання і установок згідно
Приписів Державної служби з надзвичайних ситуацій, служби охорони праці
та цивільного захисту, вимог ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Львівобленерго»,
Управління охорони історичного середовища ЛМР.
Маю прохання до деканів, завідувачів кафедр, викладачів щодо
посилення контролю за дотриманням працівниками кафедр, майстерень,
студентами правил пожежної безпеки і техніки безпеки при роботі з
електроприладами. Також прошу Вас серйозно ставитися до проблем
культури виробництва, зокрема тютюнопаління в приміщеннях академії, бо
ця шкідлива звичка несе загрозу для життя людей, і дбайливого ставлення до
матеріальної бази, недопущення нищення матеріальних цінностей академії.
Надіюся у подальшій роботі на плідну співпрацю.
Дякую за увагу.
Гол. інженер

Пилат І.

