
ЗВІТ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

СЛУЖБИ І СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА 

ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ 



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

► розроблено та затверджено План заходів щодо підготовки приміщень ТНУ до нового

навчального року та опалювального сезону;

► розроблено та затверджено План організаційних та ремонтних робіт, що передбачає

виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень ТНУ в новому навчальному

році;

► створено постійно діючу технічну комісію з обстеження приміщень, споруд та інженерно-

технічних комунікацій;

► підготовлено аудиторний фонд та кабінети Університету і Коледжу до початку освітнього

процесу в 2022/23 році (наведено належний порядок, косметичний ремонт, укомплектовані та

розставлені меблі);

► приведено до належного стану тренувальну та тренажерну зону у підвалі для

Загальноуніверситетської кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини;

► підготовлено аудиторний фонд для забезпечення навчального процесу Навчально-наукового

інституту «Академія мистецтв імені С.С. Прокоф’єва»;

► організовано перевезення та розміщення музичних інструментів у відповідних аудиторіях

Навчально-наукового інституту «Академія мистецтв імені С.С. Прокоф’єва».

ПІДГОТОВКА ДО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

► оздоблювальні роботи фасаду навчального корпусу та укріплено парапет вхідної групи;

► виконано косметичний ремонт коридорів, сходових клітин, туалетних кімнат на 1,2 та 3-му поверхах 

навчального корпусу. В усіх туалетних кімнатах замінені умивальники, змонтовано сантехобладнання та 

встановлені шкафи для прибиральниць;

► виконано 

► виконано косметичний ремонт холу парадного входу в Університет;

► приведено до належного стану гардеробну, складські приміщення;

► встановлені жалюзі в Музеї, кабінетах і аудиторіях;

► демонтаж барного обладнання в холі навчального корпусу;

► проведена інвентаризація складу;

► триває процедура списання автомобілів відповідно до чинного законодавства;

► усунене підтоплення підвалу;

► приведено в належний стан фасад ТП (трансформаторної підстанції), двері в технічних приміщеннях;

► змонтовано автоматичний привід на ворота для в'їзду автотранспорту зі сторони вул. Іонна Павла ІІ.  

ВИКОНАНІ ТАКІ РОБОТИ:



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

► вхідна група навчального корпусу;

► коридори та сходові клітини

навчального корпусу - 1500 м²;

► вуличні урни для сміття;

► фасад ТП (трансформаторної

підстанції), двері в технічних

приміщеннях.

ПОФАРБОВАНОБЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ

► прибирано стадіон та прилеглу до нього

територію (вивезено сміття, покошена трава);

► проведено відновлювальні роботи по

заміні та встановленню додаткових

внутрішньодворових світильників

зовнішнього освітлення;

► вивезено великогабаритного сміття 16 м³;

► вивезено макулатури 3,6 т;

► видалено 15 старих та аварійних дерев;

► проведено кронування 10 високих дерев



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

Укріплено парапет вхідної групи



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

Оздоблювальні роботи фасаду 

навчального корпусу



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

Косметичний ремонт та фарбування коридорів



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

Демонтаж барного обладнання 

в холі навчального корпусу



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

Змонтовано автоматичний 

привід на ворота для в'їзду 

автотранспорту зі сторони 

вул. Іонна Павла ІІ. 



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

Видалення старих та аварійних дерев і кронування



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

Відновлювальні роботи по  заміні та 

встановленню додаткових 

внутрішньодворових світильників  

зовнішнього освітлення



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

Усунене підтоплення підвалу. 



Навчальний корпус № 2 по вул. Електриків, 26/8

ВИКОНАНО ТАКІ РОБОТИ:

► особисті речі іноземних студентів, які на початку війни виїхали, описані створеною

Комісією та зберігаються в камері схову;

► приведено в належний стан 145 кімнат;

► закрито ДВП понад 70 вікон, які були вибиті внаслідок російської військової агресії;

► проведено інвентаризацію;

► підготовлено корпус до тимчасового виведення з експлуатації.

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ

► проведено кронування дерев.



Навчальний корпус № 2 по вул. Електриків, 26/8

Закрито ДВП понад 70 вікон, 

які були вибиті внаслідок російської військової агресії



Навчальний корпус № 3 по вул. Кирилівська, 164

► приведено в належний стан територію

навколо навчального корпусу;

► встановлено відповідні знаки біля

навчального корпусу

► металеву огорожу зі сторони

Куренівського ринку

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ПОФАРБОВАНО

ВИКОНАНО ТАКІ РОБОТИ:

► ремонт третього поверху навчального корпусу;

► виконується ремонт другого поверху навчального корпусу;

► відновлення металевої огорожі зі сторони Куренівського ринку вздовж навчального

корпусу;

► досягнуто домовленості з теробороною щодо звільнення приміщення навчального

корпусу до початку освітнього процесу



Лабораторний корпус по вул. Чигоріна, 8

► встановлено охоронну сигналізацію в

приміщеннях, які тимчасово закріплені

за Донецьким обласним інститутом

післядипломної педагогічної освіти,

згідно із укладеним Меморандумом;

ВИКОНАНО ТАКІ РОБОТИ:

► облаштовано окрему вхідну групу зі

встановленням хвіртки в існуючому паркані зі

сторони вулиці Чигоріна;

► наведено порядок в службових приміщеннях,

господарському дворі, де знаходився

автотранспорт

► проведено благоустрій квітнику;

► відновлено внутрішньодворове

освітлення

ПОФАРБОВАНОБЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ

► ворота та двері гаражів;

► ворота та двері складів

► косметичний ремонт із заміною воріт

на другому поверсі



Навчальний корпус № 1 по вул. Джона Маккейна, 33

Пофарбовані ворота та двері гаражів



Гуртожитки по вул. Галицькій, 8 та вул. Попова, 9-А

по вул. Галицькій, 8 по вул. Попова, 9-А по вул. Глазунова, 2/4

93
67

139

46

102

38

ЗАПОВНЕНІСТЬ ГУРТОЖИТКІВ Всього ліжко-місць – 485, заповнено - 334

► введено в експлуатацію

8 електричних плит

► проведено кабель для

забезпечення гуртожитку

електроенергією

- кількість вільних ліжко-місць - кількість зайнятих ліжко-місць



Навчання і робота в умовах воєнного стану

Наказом ректора затверджено дії працівників, викладачів, студентів та аспірантів 

Університету при отриманні сигналу «Повітряна тривога»

Розміщено інформаційні повідомлення з адресами найближчих найпростіших

укриттів та алгоритмом дій під час отримання сигналу «Повітряна тривога» у

навчальних корпусах та гуртожитках Університету

Розроблені, затверджені інструкції згідно з якими проведено вступний

інструктаж з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях в ТНУ



Навчання і робота в умовах воєнного стану

Навчальний корпус № 1

(вул. Джона Маккейна, 33)

►підготовлено найпростіше 

укриття в підвалі;

►створено належні умови для 

перебування в укритті під час 

тривоги;

► проведено монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи зі 

встановлення системи  

тривожної сигналізації для 

використання під час сигналу  

«Повітряна тривога»

Навчальний корпус № 3

(вул. Кирилівська, 164)

► досягнуто домовленості з 

ЖБК «Здоров’я» щодо 

використання їхнього 

укриття;

►створено належні умови 

для перебування в укритті 

під час тривоги;

► налагоджено систему 

оповіщення про сигнал 

«Повітряна тривога» через 

дзвоник

Навчальний корпус № 2

(вул. Електриків, 26/8)

Найпростіше укриття

(вул. Джона Маккейна, 33)

Станція метро «Дружби

народів»

Найпростіше укриття

(вул. Кирилівська, 129)

Найпростіше укриття

(вул. Електриків, 26/8)

► через пошкодження 

приміщення та близькість 

до критичних об’єктів 

навчальний процес 

проводиться в режимі 

онлайн;

► з 1 січня до 30 червня 

2023 року навчальний 

корпус виведено із 

експлуатації



Навчання і робота в умовах воєнного стану

Гуртожиток

(вул. Галицька, 8)

Гуртожиток

(вул. Попова, 9-А)

Гуртожиток

(вул. Глазунова, 2/4)

Найпростіше укриття

(вул. Галицька, 6)

Найпростіше укриття

(вул. Попова, 15 і 17)

Найпростіше укриття

(вул. Джона Маккейна, 33)

Станція метро «Дружби

народів»



Пожежна безпека та цивільний захист

Підготовлено та затверджено заходи

протипожежної безпеки на об’єктах

Університету

Наказом ректора призначено відповідальних

осіб за забезпечення пожежної безпеки та

цивільного захисту

Проведено інструктаж завідувачів

господарством навчальних корпусах та

завідувачів гуртожитків Університету з

питань дотримання пожежної безпеки

Проведено ревізію стану електричної

проводки в кожній кімнаті та приміщеннях

загального користування гуртожитків, в

кабінетах та приміщеннях загального

користування Університету

Проведено первинний інструктаж з питань

цивільного захисту та дій у надзвичайних

ситуаціях завідувачів господарством,

навчальних корпусах, завідувачів

гуртожитків, мешканців гуртожитків.



До 160-річчя з дня народження Володимира Вернадського

Проведено косметичні ремонтні роботи з облаштування

урочистої зони в холі Університету для встановлення

меморіальної дошки В.І. Вернадському

Підготовлено та затверджено на Вченій раді Університету:

● склад Організаційного комітету для підготовки заходів з

нагоди 160-річчя з дня народження В.І. Вернадського;

● заходи з нагоди 160-річчя з дня народження

В.І. Вернадського (12 березня 2023 року).

Завдання людини полягає у завданні найможливішої користі оточуючим



Плани на наступний рік

Підготовлено проєкт бюджетного фінансування ремонтних та інженерних робіт, закупівлі

матеріально-технічних засобів на 2023 рік загальною сумою на 112 млн. гривень.

ЗАПЛАНОВАНО:
● капітальний ремонт в гуртожитках по вул. Галицькій, 8 та Попова, 9-А;

● капітальний ремонт теплопунктів, водопроводу холодної і гарячої води із заміною труб;

● капітальний ремонт флігеля, стадіону та технічних приміщень навчального корпусу по

вул. Кирилівській, 164;

● заключити прямий договір із ДТЕК на електропостачання навчального корпусу № 2 по

вул. Електриків, 26/8;

● встановити протипожежну систему в кожному навчальному корпусу і в кожному

гуртожитку;

● встановити автоматичний генератор в навчальному корпусі № 1 для забезпечення

безперебійної роботи окремих структурних підрозділів ТНУ;

● замінити двірний блок на вихід у внутрішнє подвір’я навчального корпусу № 1;

● змонтувати сценічне обладнання актової зали Університету



Звіт Адміністративно-господарської служби та 
служби головного інженеру та охорони праці за 2022 рік

Помічник ректора Олег БОЙЧЕНКО

Начальник Адміністративно-

господарської служби
Олег ФЕФЕЛОВ

Головний інженер Леонід ПРОКОПЕНКО


