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I. ЗАГАЛЬНI ДАНI

Назва i характеристика проекту

л{ь

п/п
OcHoBHi показники По

проекту Ns
Фактично

202212023 н.р.
1 1 3 4

1

Кiлькiсть примiшень унiверситету, споруд (один) |7

2

Контингент студентiв (чоловiк)
в тому числi:

- денна форма навчання
- заочна форма навчання

4222

з702
5)0

з Корисна загальна площа примiщень (м2)
в тому числi:

- навчальнi корпуси та лабораторii
- булiвлi та споруди культурно-побутовi та господарського

значення
- спортивна зона

6|774

3461 1

з505

|212

4 Корисна площа примiщень на одне студентське Micue (м') 8,2



II. Стан iнженерно-технiчноi комунiкацil i

систем захисту булiвель унiверситету

технiчних заходiв по пiдготовцi примiщень. б],zдiвель та iнженерних мереж ЦНТУ до

и в осiнньо-зим iод 20221202З н

опалювальний перiод 202212023 poKiB.

Начальник енергоiнспекцii КП кТеплоенергетию) КМР

цп тЕплOЕllЕргЕтнк

I. Латаева

кцlя
-18 t

унiверситету придатне до подальшоi експлуатацii i пiдготовлене до роботи в

ЕнЕрг0 ll{c



Б. Санiтарний стан унiверситету

l. Характеристика територii

l. l Провоdumься сво€часне прuбuрання mерumорii.

1.2 Санimарно-захuсна зона резервуару чuсmоi' воdu оzороdлсена.

1.3 TBepdi побуmовi Bidxodu -IV lспас небезпекu, mu]чtчасово розмitцуюmься в ftласmuковuх

конmейнерах на конmейнернtlх л,tайdанчuках з mверduпt воdонепронuкнufol покрummяJ}4.

Обсяz уmворення BidxoDiB do 300,0 m/piK. Переdаюmься dля уmuлiзацii'на смimmезвалuulе

ТПВ зziёно dozoBopy з ТОВ кЕкосmайлл Bid I8.05.2022 р. за Ne837.

Вidпрацьованi рmуmнi лампu -I to,tac небезпекu-зберizаюmься у map| маmерiал яко|

iнерmнuй do Bcix склаdовuх BidxodiB, особлuво рmуmнi. ,Щосmуп cmopoHHix осiб на мiсце

ро змiu4ення в idxo d iB з аборонено.

Вidпрацьованi свuнцево-кuслоmнi акумуляmорu -II клас небезпекu - зберizаюmься в

нерозбiрному сmанi в прulиiulеннi з беmонною пidлоzою mа проmuпоэюеэюнuforu засобамu.

. Вidпрацьованi utuнu -IV клас небезпекu - зберizаюmься в прtпl,tiulеннi з беmонною пidлоzою

mа пр оmuпо Jtce эtснu]чlu з ас о б амu.

Брухm чорнлм ллеmацiв -IV клас небезпекu - зберizаюmься в спецiально вidвеdенuх лliсmа без

dосmупу cmopoHHix осiб.

Макулаmура паперова -IV клас небезпекu, зберizаеmься в прtаrtiulеннях з dоmрu.rчtання.л,t

пр о muп о )ю е )tcH ltx з ах о d i в.

Зdана dекларацiя про вidхоdu за 202 ] piK, яку зареесmрував flепарmа]чrенmом еколоzii' mа

прuроdнtм pecypciB KipoBozpadcbKoi' ОДА 0].02,2022 р. за NеD351013б300_00024_0022.

1.4 Ореанiзованi л,tiсця dля палiння.

1 . 5 П р о в о d umь ся d е з iH ф е кцiя i d е з iH с е кцiя пpulvt iu,le нь.

I.б Щоdенно провоdumься воло2е прuбuрання ауdumорiй, кабiнеmiв, tчtiсць заzальноzо

корuсmування.,Щоdерэtсуеmься хлорнuй реэюuм зеidно caHimapHux Hopм,t.,

2. Результати огляду

202212023 навчальний piк

Проведено санiтарно-епiдемiолqгiчне спостереження навчальних корп.,усiв

унiверситету Кропивницьким управлiнням Головного управлiнця
Держпродспоживслужби в Кiровоградськiй областi. Результати обстеження
вцщладенi в aKTi санiтарно-епiдемiологiчного обстеl.кення об'екта м. КропивницькиЙ
вiд22 серпня 2022р..



В. Система водопостачання

1. Характеристика системи

1.1 Воdопосmачання забезпечуеmься Обласнu*t Ko,uy+aJlb+lLfu! вuробнuчuм пidпрuемсmвом

кflнiпро-Кiровоzраd> зzidно dоzовору Ns3/150/] Bid 25.03.2022 року, воdянuй лiчuльнuк МТК UД-

50F.

],2 Воdоп()с,mачuння забезпечусmься iз .ъliсцевtlt' сверdзовuнч зzidно dозво.пу на спецiапьне

воdокорuсm):вання ,YpTltKPll99-2()2() Bid ()] червня 2()2() р., лiчu.lьнuк воdч MTK-UA-4Т,

Перiоdччно провоdumься анацiз якосmi Bodu !У KKipoBozpadcbKtлn"t обласнtлм лабораmорнчлl

ценmрол4 М()З YKpaiHu>

Резервуар.tt,tсmоi'воdu V:400,v3. ТОВ кРона iHltc:uHipuHzy зzidно dozoBopy Bid 20.07.2020 за

Ns134 прове.,Lu очuu|ення mа dезiнфекцiкl резервуару.

Насосна сmсtнцiя з HacocHlLvlu а?ре?аmu.vu, piK ввеdення в експцуаmацiю l9б9 р., балансова

варmiсmь 20l31 zрн.

. Проmяэк:нiсmь mруб зовнitпньо|' сuсmелlu воdопосmачання склаdас 3200м.

Сuсmел,tа воdопосmачання забезпечус в повно.му обсязi поmребу воdоспоэtсuвання унiверсumеmу.

2. Результати огляду:

202212023 навчальний piK

Послуги водопоста

ВКГ> згiдно договору вiд 25.0З.2022 р. за M3/l50/1. Лiчильник вузла вводу мiського

водопостачання МТК UА-50F J\Ь20130600З04З. Система в задовiльному cTaHi. при-

датна до експлуатацii.

ý{J:}ipо_У *д,;;;-?,'д:*х:^"
J2aПiдпис



Г. Система очищення:

l. Характеристика системи:

].],Каналiзацiйна мережа забезпечус безперебiйне i наdiйне прuйл,tання mа вidвеdення сmiчнuх mа

фекальнuх вос) з mерumорii' сmуdлliсmечка mа навчапьнl,lх корпусiв dо лtереэtсi MicbKozo

в о d ов id в е d е ння Кр опuв нuцько ао В КГ,

].2 PiK ввеdення в ексlLпуаmацiю -l9б8 р.

]. 3 Кiлькiсmь кана,цiзацiйнuх колоdязiв-39 кс1.1оdязiв.

2. Результати огляду

,. 20221202З навчЕLпьний piK

Обласне комунальне виробниче пiдприёмство <Днiпро-Кiровоград> надае ЦНТУ

послуги з вид€Lлення та оброблення стiчних вод згiдно укладеного договору вiд

25.0З.2022 р. за Jtlb3/150/2. Проведений огляд та очищення каналiзацiйних колодязiв

в кiлькостi 39 штук та очищення колектора внутрiшньоi мережi вiдведення стiчних

вод О300 мм довжиною 450 м. Система перевiрена. знаходиться в задовiльному

cTaHi. придатна до експлуатацii

,,Ё:Ё,

<J/</-



,Щ. Система електропостачання i електрозахисry

l Характеристика системи:

Трансформаmорна пidсmанцiя, duспеmчерськuй Ne395, dва mрансформаmора поmуjснiсmю б30

кВА, oduH робочuй, dруzuй резервнuй, пере.л4uкання вручну.

Трансфорл,tаmорна пidсmанцiя, duспеmчерськuй Ns270, оduн mрансфорллаmор поmуэюнiсmю 400

кВА.

Трансформаmорна пidспцанцiя, duспеmчерськuй ]Ф42g, dBa mрансформаmора поmужнiсmю 400

КВА mа 250 кВД, якi вл,tuкаюmься на рiзнi секцii' РУ-0,4кв, перел4uкання вручну.

Лiчuльнuкu aKmuaчo| eHepzit-26 ulm, лiчuльнuкu реакmuвноi' eHepzi| - бu,m усmановленi в

mр ан с ф о рл,t аm о рн 11х пi d с m анц i ях, zyp m о uс umк ах.

Елекmрол,tережа ]0кВ-кабелед4, елекmрол4ереuса 0,4кВ- кабелелl, провоdол,t.

Посmачацьнuк елекmроенереil' dля еурmожumкiв -тоВ Кропuвнuцьке вiddiлення <Кiровоzраdське

обласне ЕК> зziDно doeoBopy про закупiвлю елекmроенерzii' за dерэtсавнi коuлmч ]w2022088-KI] Bid

2 1.02.2022 р.

Посmачальнuк елекmроенерzii' dля навчальнuх корпусiв - ТОВ кУкр Газ pecypcD зzidно dоzовору

про закупiвлю елекmроенерzii' за dержавнi коulmu Ns425 Bid 3].I2.202I р.

2. Результати огляду

202212023 навчальний piк

ило Т чик-М). яке

о-бчлi

iюнаб
iнсп iею

201 з 1.03.201 безст иконано в

вачiв

етлi

мiж ел

020-202|

нии опl

тна до



Ж. Система пожежозахисry

1. Характеристика системи:

В yHiBepcumemy розробленi кол|пцекснi захоdu u4оdо забезпечення поэtсежноi безпекu.
Про воdumься навчання спiвр о б imHuKiB правuла74 по же)!сно[ б е з пекu.

Вidповidно dо норллаmuвнuх aKmiB з поэtсежноi'безпекu розробленi i заmверdпсенi iнсmрукцii
mа зdiйснюеmься посmiйнuй конmроль за ix dоdер)tсаннядс.

Облаdнання, iнвенmар mа засrлбu по)lсе}ttн()?о захuсmу уmрuмуюmься в справному сmанi.
На mерumорii' унiверсumеmу розmаuлованuй поэtсеэtснuй резервуар об'смолl 300м3, якuй

забезпечumь, на вuпаdок пожеJtсi, необхidною кi:tькiсmю воdu mа ] 2 поэtсеэlснuх zidранmiв.
OduH раз на piK провоdumься вuпробування на muск mа вmраmу воdu з офорл,tленняtt акmу

dля конmролю працезdаmносmi мереэtсi зовнiu.tньоzо i BHympiulHbozo проmuпо)tсеuсноzо
ВОdОПОСmачання. Поэюеэюнi кранu укомплекmованi поэrcежнu]чlu pynaлar/tu mа сmволсlл|lt, а maKoJtc
ваЭюелем dля полеztаення вidкрuвання венmuля mа розлtitцуеmься у вбуdованuх i HaBicHux uлафках.

tBa разu на piK провоdumься mехнiчне обслуzовування i перевiрка працезdаmносmi
пожежнuх KpaHiB uLцяхоJи пуску Bodu з рессmрацiею резульmаmiв перевiркu у J!сурналi облiку .

lб.12.202] р. BuKoHaHo вuпробування фахiвцямu l!ПРЗГУ ДСНС пожеэtснuх zidpaHmiB в кiлькосmi
I2 шmук mа воdопровidноi'мереэюi.

2. Результати огляду

20221202З навчальний piK

ЦQiкgд]дl_ безпека в унiверситетi забезпеч}rеться шляхом проведення
органiзацiЙних. технiчних та iнших заходiв. спрямованих на попередження пожеж.
забезпечення безпеки здобувачiв освiти. викладачiв та спiвробiтникiв. зниження
МоЖЛивих маЙнових втрат. створення умов для швидкого виклик,ч пожежних

iлiв та гасiння п иконано монтаж системи п

ень у навчальному к ci Jфl. ено договiр з Тов (

i сигналiзацii

lчна
системи оповiщення людей про пожеж}z та систем]r передавання тривожних

КОРПУсiВ J\lЪ1 iJ$5 вiд 21.01,2022р. за }ф2З2. вiд 21.01.2022р. за J\Ъ2З0 вiдповiдно та
кладено договi

вками пожежнот автом
29, вiд 21.01 .2022 р. за
<АПС-Це

житкl
сповiщення. Технiчне

технiчне обслуговування с чi сповiшення

<<Пожежно-технiчна ,) на сп
авчальних корп 1i
кладено договi

о спосте ння за становками пожежн
технiчне обслчгов систем

их

ення за
2|.01.2022
.0|.2022 р. з

матики
та

вання вогнегасник згi
затвердженого графiк}, щорiчно.

Rрrхrr,.iцuuwQ \\ цчtчi:цПЬ

ý чрt_,,п*\t Чч..\цtжt\Ьчr"ц7
Ъ***опь* t*"Ьрk Ьх х vчч#
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ýчýt ýq.ýч
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1 1 l. Забезпеченiсть засобами iндивiдуального захисту i первинними
засобами пожежогасiння

лъ
п/п

Назва примiщення i
обладнання

Один
иця

вимiр
у

по навчальним рокам
201912020

н.D.
2020l202l

H.D.
202ll2022

H.D.
202212023

H.D.
202з12024

н.D.
нор
ма

факт нор
ма

фак
т

нор
ма

фак
т

Нор
ма

факт Нор
ма

фа
кт

1

*
Засоби iндивiдуа_tlьного
захисту:
Халати б/п
Рукавицi б/п
Окуляри захисту
Рукавички гумовi
Костюм б/п
Куртка ватяна
Фартух гумовий з
нагрудником
Респiратор
жилет сигнальний
напiвчоботи
Чоботи гупловi або
галошi
Ботики
Плащ непромокальний

шт.'
пара
пара
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт
шт.

шт.
шт.
шт.

9|
l28
J

з12
54
56

20
2|
11

7

I4
50
7

51

30
аJ

181

54

20
2|
11

7

22

87
102
J

182
з4
56

l4
lз
13

6

6
47
7

78
90
J

42
з4
28

I4
13

13

6

6

'-n

86
40
5

31

56

8

10
11

7

6
57
7

52
28
5

|2

26

8

10
11

7

6
о:

4,7

40
5

88
зб
29

15

15

10

11

15

з4
7

l5
40
5

88
зб
29

15

15

11

15

:
2
*,f

Електрозахиснi засоби
.Щiелектричнi перчатки

,Щiелектричнi килимки
Показчик напр}ти

шт.
шт.
шт

13

5

4

13

5

4

1з
5

4

1з
5

4

13

5

4

1з
5

4

5

5

5

5

5

1

J

'.*
*

Первиннi засоби
пожежогасiння:
Лiхтарi електричнi
вогнегасники
Протипожежнi щити з
комплектом засобiв
пожежогасiння

шт.
шт.

ком-
плект

8

255

5

8

255

5

8

255

5

8

255

5

8

255

a
J

8

255

J

8

255

aJ

8

255

a
J

*Згiдно .Щолатку 6.3 до Колективного договору кПерелiк професiй i посад працiвникiв,

яким безоплатно видаеться спецодяг, спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального захисту>.

** Вiдповiдно <Правил безпечноi експлуатаuii електроустановок споживачiв>.

*** Вiдповiдно ,Щодатку2 до п.4.2.29 кПравил пожежноТ безпеки для закладiв, установ i

органiзаuiй системи освiти УкраiЪи>.



Роздiл IV. Стан соцiально-побутовоi сфери.

ocHoBHi питання соцiально-економiчного характеру в унiверситетi вирiшуеться через

колективний договiр, який укпадений мiж адмiнiстрацiею та профспiлковим koMiTeToM i

охоплюе ряд головних напрямкiв житгедiяльностi трудового колективу, таких як

вдосконЕtлення системи управлiння, трудовi договори, оплату та нормуваIIня працi, створення

сприятливих умов працi, соцiального страхування , забезпечення правОвих гарантiй.

,щля проживання пiд час навчання в унiверситетi функцiонують чотири студентських

гуртожитки. Стулентське мiстечко розраховане Еа 1687 мешканцiв. Студентськiм сiм'ям

видiпяються oKpeMi кiмнати. На територii сryлентського мiстечка бiля ryртожиткiв J,(b3 i J\b4

розташований унiверсаllьний спортивIIий мйданчик з штучним покриттям та два майданчика

бiля гуртожиткiв Ns2i Nsl, на яких розмiщенi тренажери та спортивне знаРядДЯ.

.,Щля забезпечення харчування студентiв i спiвробiтникiв в унiверситетi передбачено

комплекс студентського харчування, кули увiйшли iдапьня на 120 мiсць, яка знаходиться в

окремiй булiвлi, два буфети на 120 мiсць, у гуртожитку Jrlbl, е iда-тrьня на 40 мiсць для

харчування iноземних студентiв та iнших сryдентiв, якi мешкають в гуртожитк,tх

студмiстечка. yci примiщення громадського харчування повнiстю забезпеченi технологiчним

обладнанням, що вiдповiдас санiтарно-гiгiснiчним вимогztм i дае змоry якiсно i смачно

нагодувати студентiв i спiвробiтникiв. На;lагодженi мiсця для виносноТ торгiВЛi.

.Щля медичного обслуговуваIIня студентiв в унiверситетi с меДичний пУнкт.

спортивно-оздоровчий табiр "сосновий гай" на |l7 мiсць, розташований на

мальовничому березi рiчки ,Щнiпро у сосновому борi, облаштований 20 дерев'яними,
Е , - , --.- л_-- -'-----лл-будиночками i трьома цегляЕими будинками, адмiнкорпусом, дитячим майданчиком з

гойдшlкаtrtи, спортивними майдшrчиками з спортивIIим знаряддям. Табiр обладнаний

iндивiдуаrrьЕою системою водопостачання. У таборi проводяться спортивно-оздоровча i

культурно_масова програма.

Система управлiння охороною працi в унiверситетi реглаIчIентована нормативним

актами та органiзацiйно-розпорядчими документаIчIи .i спрямована на комплоксне

забезпечення дотримання вимог охорони працi, створення у кожному пiдроздiлi i на кожноМУ

робочому мiсцi безпечних умов працi, збереження здоров'я, життя та праЦездатностi

працiвникiв, аспiрантiв та студентiв у навчально-виховному процесi i в побугi. ЩорiчнО в

унiверситетi спiвробiтники певних категорiй та студеIIти проходять перiодичнi медичнi

огляди. Призначенi вiдповiдчtльними за охорону працi керiвники структурних пiдроздiлiв, на

яких покладено вирiшення конкретних питаIIь з безпеки житгедiяльностi.



Кропивницьке управлiння
Головного управлiння

,Щержпродспоживсrryжби
в Кiровоградськiй областi

Код закл4ду за €ЩРПоУ 40з42220
Медична документацiя
Форма J\ЬЗ l5lo
Затверд}кена наказом МОЗ Украiни
1 1.07. 2000 р. J.lb160м. Кропивницький,

вул. Покровська, 73-б

Акт
санiтарно-епiдемiологiчного обстеження об' скта

* м. КропивницькиЙ
22 серпня 2022 року

Нами, Басистою Катериною Вiкторiвною, головним спецiалiстом вiддiлу

державного нагляду за дотриманням санiтарного законодавства КропивницькоГо

управлiння Головного управлiння .Щержпродспоживслужби в Кiровогр4дськiй
областi, Зеленко Владиславою Iванiвною, фельдшером санiтарним вiддiлУ

державного нагляду за дотриманням санiтарного законодавства Кропивницького

управлiння Головного управлiння .Щержпродспоживсrryжби в КiровограДсьКiй
областi

(прiзвище, iм'я, по-батьковi, посада)

проВедено обстеження об'еrсга: ЩентральноукраiЪського нацiонального технiчногО

унiверситету, за мiсцем провадження господарськоi дiяльностi:
проспект Унiверситетський, 8, MicTo Кропивницький, Кiровоградськоi область

(наfoленування, адреса, вiдомча належнiсть)

прiзвище, iм'я, по-батьковi керiвнпка об'скга: ректор Кропiвний ВолодимИР
миколайович
в присутностi Слонь BiKTopa Васильовича, проректор iз адмiнiстраТиВнО-
господарськоi роботи

(прiзвице, iм'я, по-батьковi, посада)

з метою позапланового заходу державного нагJIяд} (контролю) у формi caHiTapHo-
епiдемiологiчного обстеження згiдно заяви ректора Щентральноукраiнського
нацiонального технiчного унiверситету вiд 28 серпня 2022 року }lЪ13-1'7lt7-568

(чiль перевiрки)

ВСТАНОВЛЕНО:
ЩентральноукраiЪський нацiональний технiчний унiверситет розташованиЙ За

адресою: проспект Унiверситетський, 8, MicTo Кропивницький, нараховуе 13 корпусiв
та З ryртожитки. Корисна загальна площа примiщень 33370 м' в тому числi: бУДiВЛi

та споруди культурнЬ-побутовi та господарського значення 64785Ivt', .rrорrивна Зона
5018 м2.

Територiя закладу благоустроена, озеленена г€}зонами та квiтниками, прибрана
вiд смiття, знаходиться в задовiльному санiтарно-гiгiенiчному cTaHi.

Навчання проводиться за такими спецiальностями:
- Будiвництво та цивiльна iнженерiя;
- Кiбербезпека;
- EKoHoMiKa ОIIП <Управлiння персонаJIом та eKoHoMiKa працi>
- МенеджментОIIП<Управлiнняфiнансово-економiчноюбезпекою>>
- Маркетинг ОПП <МаркетинD)
- Комп'ютернi науки ОIIП <<Комп'ютернi науки>
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- Автоматизацiя та комп'ютерно-iнтегрованi технологiТ ОПП <<Автоматизацiя та
комп' ютерно-iнтегрованi технологii)
- Транспортнi технологii ОПП <Транспортнi технологii)
- Менеджмент ОНП <<Менеджмент)
- Облiк та оподаткування <Облiк та оподаткування)
- Iсторiя та археологiя
Автоматизацiя та комп'ютерно-iнтегрованi технологii ОНП <<Автоматизацiя та
комп' ютерно-iнтегрованi технологii>.

Водопостачання, канапiзування, опаllення центраrriзованi. Освiтлення: природне
i штуrне (люмiнесцентнi лайпи). Вентиляцiя природна, в спортивних татренажерних
залах - припливно-витяжна.

Навчальний корпус Ns1 склада€ться з семиповерховоi частини, двоповерхового
аудиторного блоку i ..rорr"вно-культурного блоку площею 16106 ,'. На 1 поверсi

розташованi кафедра обробки метала тиском, вiддiл маркетинry, приймаllьна комiсiя,
бiблiотекa, три зведених аулиторii, актова заJIа, спортивна з€Lпа, тренажерний зал,

лабораторii, допомiжнi примiщення, санвузли, розмiщенi кабiнети кафедри економiки
та менеджменту. Санiтарно-технiчний стан примiщень задовiльний.

На 5 поверсi розташована кафелра кiбербезпеки та програмного забезпечення,
аудиlорii, лабораторii, санвузли. В коридорах на 5 поверсi мiсцями злущилась фарба,
вiдпала штукатурка. В кабiнетi J\Ъ 508 на стелi злущилась побiлка, мiсцями
вiдклеiлись шп€tлери. В частинi кабiнетiв встановлено кондицiонери.

На третьому поверсi знаходиться кафедра автоматизацii виробничих процесiв,
навчальний вiддiл, вiддiл кадрiв, ЦЗДО, деканат, аудиторiТ, комп'ютернi кJIаси,

службовi примiщення лабораторiТ. В комп'ютерному класi Ns2 на стелi мiсцями

утворилися трiщини, вiдклеiлись шпалери. В аудиторii Jф3б9 на cTiHа>< мiсцями

утворилися трiщини, J\b 361 мiсцями вiдклеiлись шпалери.
На 4 поверсi розташовано кафедру економiки i органiзацiТ виробництва, кафедру

економiчноТ Teopii i права, кафедру суспiльних наук, аудиторii iнформацiйноi та
apxiBHoi справи, лабораторii, викладацькi, санвузли. В кабiнетi документознавстВа
J\b452 мiсцями утворилися трiщини на стелi, в кабiнетi Jф458 мiсцями утворилися
трiщини на стелi, вiдклеiлись шпалери.

Навчальний коргryс Ns2 склада€ться з шестиповерховоi частини i
двоповерхового uул"iор"ого блоку площею |2649 м2, в т. ч пiдвал. В навч€lльноМУ
корпусi розташованi кафедра матерiалознавства та ливарного виробництва, кафедра
металорiз€lльних BepcTaTiB та систем, кафедра технологii машинобулування, кафедра
енергетичних систем та енергоаудиту, кафедра експлуатацii та ремонту машин,
кафедра фiнансiв i планування, кафедра бухг€rлтерського облiку, кафедра економiки i
працi i менеджменту, кафедра деталей машин та прикладноТ механiки, кафедра
маркетинry та економiчноi кiбернетики, кафедру автоматизацii виробничих процесiв,
аудиторiТ, лабораторii, санвузли.

Навчальний корпус J\ЪЗ двоповерхова будiвля, на |-2 поверсi розташованi
кафедра експлуатацii та ремонту маlllин, аудиторiТ, лабораторii, 2 санВУЗли.

Санiтарно-технiчний стан примiщень задовiльний.

Для прибирання використовуються миючi та дезiнфiкуючi засоби дозволенi
MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни до використання (в наявностi Санiтаб,
Бланiдаз та iншi).

Вивiз побутового смiття здiйснюеться товариством з обмеженою



вiдповiдальнiстю (ЕКОСТДЙЛu згiдно договору 18 травня 2О22 року Jф 837.

.Щератизацiйнi з€lходи проводяться дезiнфектором закJIаду про що робляться вiдмiтки
в журналli. r,

Пiдписи: Басиста К.В.Й .У,
Зеленко В.L/hЬЩr
Слонь В.В.СУ

Акт складений в 2-х примiрниках

Пiдпис перевiряючих:

ZZ,ea дл/-?

знн::ýЙ

Враховуючи вище викладене, на пiдставi Закону Украiни пПро забезпечення
санiтарного та епiдемiчного благопол)л{чя населенЕя) J\b 4004-ХII вiд 24.02.1994 р. та
<ПоложенЕя про державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд в YKpaiHi>

Пропоную:

]ф
з/п

Заrоди TepMiH
виконання

Вiдповiдальний
виконавець

1 2 J 4

l Надати IuI€tH заходiв щодо покращенЕя
caHiTapHo - технiчного стаIIу примiщень
закJIаJry.

01.09.2022


