Заявки по ремонтних роботах,
на 2017 р.
згідно заявок підрозділів за 2016-2017 рр.
№

Назва підрозділу

Найменування робіт

Вартість

Примітка

I. Факультет образотворчого мистецтва та реставрації (ОМіР)
1

Деканат

2016
Ремонт приміщення кабінету деканату
(корпус №5 Снопківська, 47)
Заміна вікон у приміщенні кабінету
деканату (корпус №5 Снопківська, 47)
Заміна покриття підлоги кабінету
деканату (корпус №5 Снопківська, 47)
2017
Заміна вікна у приміщенні кабінету
деканату (корпус №5 Снопківська, 47)
Ремонт приміщення кабінету деканату
(корпус №5 Снопківська, 47)
Заміна покриття підлоги та дверей
кабінету деканату (корпус №5
Снопківська, 47)

2

Кафедра
монументального
живопису

2016
Встановлення системи освітлення,
ремонт стелі коридору 5-го поверху
корпусу № 4 (Кубійовича, 35б)

припис ДСНС

Встановлення підлоги з керамічної
плитки у лабораторних аудиторіях
корпусу № 4 (Кубійовича, 35б)
Встановлення підвіконників у
лабораторних аудиторіях корпусу № 4
(Кубійовича, 35б)
Електрифікація складського
приміщення (5-й поверх корпусу №4
Кубійовича, 35б)
2017
Встановити світлозахист у вигляді
підвісних штор із відповідної
матеріальної тканини
1

Встановити підлогу у приміщенні №1
(у перспективі кафедральне
приміщення)
Перевірити і налагодити систему
електропостачання у всіх приміщеннях
5 поверху корпусу №4 Кубійовича, 35б

припис ДСНС

Привести до належного технічного і
санітарного стану туалети на 5 поверсі
корпусу №4 Кубійовича, 35б
Обладнати стелажами приміщення
між 1 та 2 поверхами (корпус №5
Снопківська, 47)

3

Кафедра
монументальнодекоративної
скульптури

4

Кафедра реставрації
творів мистецтва

5

Кафедра сакрального
мистецтва

2016
Встановлення батарей більшої
потужності та труб опалення на
більший діаметр в аудиторіях № 7; 8
каф. МДС (цокольний поверх корпусу
№ 4 (Кубійовича, 35б)
2017
Ремонт системи опалення ауд. № 8 (1
пов. корпусу № 4 Кубійовича, 35б)
Гідроізоляція фундаменту навпроти
приміщення кафедри
Ремонт технічного приміщення
кафедри
Встановлення металевих воріт біля
входу у корпус

2017
Ремонт 3 аудиторій кафедри (корпус
№6 Вірменська, 23)

2016
Проведення ремонту одного з
приміщень складів (електрифікація,
влаштування підлоги, штукатурення,
пофарбування стін) для подальшого
використання його у якості аудиторії

По
електрифікації
припис ДСНС

Влаштування системи освітлення
коридору 2-го поверху корпусу № 4
(Кубійовича, 35б)

припис ДСНС

Заміна дверей аудиторій 2-го поверху
корпусу № 4 (Кубійовича, 35б)

2

2017
Ремонт приміщення кафедри
Влаштування силової лінії для
живлення електропечі у аудиторії

6

Кафедра академічного
рисунку

2016
Встановлення системи вентиляції у
рисунковому залі
2017
Заміна вікон та дверей у приміщенні
фондів (5-й поверх корпусу № 4
(Кубійовича, 35б)
Заміна підлоги у рисунковому залі
Встановлення металевої перегородки
для коридору біля кафедри
Ремонт приміщення кабінету кафедри

7

Кафедра академічного
живопису

2016
Заміна вхідних дверей кабінету
кафедри АЖ (2-й поверх корпусу № 4
(Кубійовича, 35б)
Заміна світильників коридору 2-го
поверху корпусу № 4 (Кубійовича, 35б)

припис ДСНС

Заміна світильників кабінету кафедри
на енергозберігаючі
Виготовлення мобільних перегородок
для живописної майстерні (4-й поверх
корпус №1 Кубійовича, 38), ширм для
натури.

II. Факультет декоративно-прикладного мистецтва (ДПМ)
1

Деканат

2016
Заміна вікон бокової сходової клітини
(корпус №2 Кубійовича, 35)
Ремонт частини коридору 4-го поверху
корпусу №2 Кубійовича, 35

3

2

Кафедра художньої
кераміки

2017
Штукатурення відкосів у аудиторіях №
206, 207
Засклення вітража з боку вул.
Кубійовича корпусу №2 (Кубійовича,
35)
Заміна дверей у підвалі (технічний
вихід у подвір’я) корпусу №2
(Кубійовича, 35)
Влаштування грат у машинному
відділенні (підвал корпусу №2
Кубійовича, 35)

3

Кафедра художнього
скла

2016
Ремонт системи освітлення коридору
3-го поверху корпусу № 4 (Кубійовича,
35б), влаштування силових кабелів
згідно норм

припис ДСНС

Заміна дверей у аудиторіях(4 шт) і
вхідних на коридор (2 шт)
Заміна дерев’яної підлоги у аудиторіях
Капітальний ремонт приміщення
механічної навчально-виробничої
майстерні (підвал корпусу № 2
Кубійовича, 35)

4

Кафедра художнього
дерева

2016
Облаштування навісу для зберігання
матеріалів
Ремонт і переобладнання приміщення
різьбярської майстерні (корпус №5
Снопківська, 47)
2017
Завершення ремонту приміщення
різьбярської майстерні (корпус №5
Снопківська, 47)
Влаштування приміщення для
проведення лако-фарбових операцій

5

Кафедра художнього
металу

2016
Переобладнання систем вентиляції
аудиторій № 3; 4 (корпус №2
4

Кубійовича, 35)
2017
Влаштування водопостачання та
встановлення металевої мийки у ауд.
№3 (1-й пов. Корпус №2 Кубійовича,
35)
Переобладнання систем вентиляції
аудиторій № 3; 4 (корпус №2
Кубійовича, 35)
6

Кафедра художнього
текстилю

2016
Встановлення додаткових розеток у
ткацькій майстерні (корпус №2
Кубійовича, 35)
2017
Ремонт та заміна вікна приміщення
фарб’ярні (4-й поверх корпусу №2
Кубійовича, 35)
Встановлення бойлера в аудиторії №
305 (лабораторія з тканин) (3-й поверх
корпусу №2 Кубійовича, 35)

III. Факультет дизайну
1

Деканат

2016
2017
Ремонт приміщення деканату (4-й
поверх корпусу № 4 (Кубійовича, 35б)

2

Кафедра графічного
дизайну

2016
Капітальний ремонт аудиторій та
графічної майстерні (4-й поверх
корпус №6 Вірменська, 23)
Влаштування лиштви на дверях,
пофарбування дверей у приміщеннях
аудиторій та кафедрі ( 6-й поверх
корпусу № 4 (Кубійовича, 35б)
Встановлення перегородок у санвузлах
(6-й поверх корпусу № 4 Кубійовича,
35б)
2017
Заміна аварійних вікон у аудиторії 606
(6-й поверх корпусу № 4 Кубійовича,
35б)
5

Ремонт приміщення (встановлення
вікна, утеплення даху, влаштування
підлоги, електрифікація,
опорядження) під майстерню(6-й
поверх корпусу № 4 Кубійовича, 35б)

3

4

Кафедра дизайну
інтер’єрів

Кафедра дизайну
костюму

2017
Ремонт приміщень аудиторій та
майстерень № 316, 317, 318 ( 4-й
поверх корпусу № 4 (Кубійовича, 35б)
Ремонт приміщення столярної
майстерні (корпус №5 Снопківська, 47)
Заміна дверей і замків у аудиторіях №
302, 303, кафедрі ДК
Встановлення витяжки у аудиторії
№102
Встановлення підлоги в ауд. На 3 пов
між 318 і 319 ауд.
Ремонт ауд. № 407

IV. Факультет історії та теорії мистецтва (ІТМ)
1

Деканат

2016
Ремонт приміщення кабінету деканату
(корпус №1 Кубійовича,38)
Заміна вікон у приміщенні кабінету
деканату (корпус №1 Кубійовича,38)
2017
Ремонт приміщення кабінету деканату
(корпус №1 Кубійовича,38)
Заміна вікон у приміщенні кабінету
деканату (корпус №1 Кубійовича,38)

2

Кафедра історії та
теорії мистецтва

2016
Заміна вікон у приміщенні кабінету
кафедри (корпус №1 Кубійовича,38)

3

Кафедра менеджменту
мистецтва

2016
Ремонт системи опалення в двох
аудиторіях корпусу № 4 (Кубійовича,
35б)
2017
6

Ремонт системи опалення у аудиторіях
№ 4 і 5 (корпус № 4 Кубійовича, 35б)
4

Кафедра соціальногуманітарних наук

2016
Ремонт коридору (2-й поверх корпус
№8 Кримська,30)
2017
Заміна вікон та вхідних дверей (2-й
поверх корпус №8 Кримська,30)

5

Кафедра фізичного
виховання

2016
2017

V. Ректор
1

Приймальна ректора

2

Кабінет ректора

3

Канцелярія

4

Архів

5

Юрисконсульт

6

Відділ кадрів

7

Бухгалтерія

8

Приймальна комісія

9

Відділ інформаційних
технологій

10

Цивільний захист

2016
Встановлення дзвінків голосного бою у
всіх коридорах корпусів № 4
Кубійовича, 35б, №5 Снопківська, 47
2017
7

Встановлення розетки дротового радіо
у вахтерській корпусу №1 Кубійовича,
38, встановлення кнопки увімкнення
дзвінків голосного бою
Встановлення сирени С-1 в приміщенні
столярної майстерні корпусу №5
Снопківська, 47
Облаштування боксу для зберігання
документації при евакуації в підвалі
корпусу №3 (Кубійовича,35а)
Проведення телефонного зв’язку у
підвалі корпусу корпусу №6
Вірменська, 23
11

Охорона праці
КОРПУС №1 АДМІНІСТРАТИВНОНАВЧАЛЬНИЙ КУБІЙОВИЧА, 38
2016
Реконструкція або винос існуючої
підвальної котельні (знос обладнання
котельні дозволяє працювати тільки до
2019 року)

припис ДСНС

КОРПУС №2 ЛАБОРАТОРНИЙ
КУБІЙОВИЧА, 35
2016
Нарощення висоти димовідвідної
труби пічного відділу кафедри
кераміки
Відновлення контурів заземлення зі
сторони кузні

припис ДСНС

2017
Ремонт майстерень та лабораторії
кафедри художньої кераміки (підвал,
1-й, 2-й поверхи)
Реконструкція системи освітлення
майстерні кафедри художньої
кераміки пічне відділення виконання у
вибухонебезпечному захисті

припис ДСНС

Реконструкція системи освітлення із
влаштуванням повного спектру
денного світла у майстерні холодної
обробки скла кафедри художнього
скла (2-й поверх)

припис ДСНС

8

Ремонт системи освітлення коридорів
1-4 поверхів
КОРПУС №4 УЧБОВОЛАБОРАТОРНИЙ КУБІЙОВИЧА, 35Б
2017

припис ДСНС

Ремонт другої сходової клітки і
початок функціонування
Розробка проекту протипожежної
сигналізації корпусу та улаштування
КОРПУС №5 НАВЧАЛЬНИЙ
СНОПКІВСЬКА, 47
2017

припис ДСНС

Реконструкція паливної із
встановленням двох котлів: газового
як основного та газогенераторного
додаткового для утилізації відходів
деревини з кафедри художнього
дерева
Організація гарячого водопостачання у
майстернях кафедри МДС
Антипіренна обробка дерев’яних
конструкцій горища
Реконструкція системи опалення у
столярній майстерні кафедри
художнього дерева
Влаштування місця для фарбування та
лакування виробів і витяжної
вентиляції у майстерні кафедри
художнього дерева
НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС №6
ВІРМЕНСЬКА, 23

припис ДСНС

припис ДСНС

2016
Реконструкція паливної на більш
сучасну та економічну
Обладнання підвалів під майстерні для
студентів
2017
Влаштування витяжної вентиляції
місця фарбування у аудиторії каф.
графічного дизайну (4-й поверх)
Реставрація вікон корпусу для
покращення теплового режиму за
програмою відтворення історичного
середовища ЛМР та спільної програми
GIZ
Антипіренна обробка дерев’яних
конструкцій горища і проведення

припис ДСНС

9

попередніх проектних робіт по
реконструкції даху
КОРПУС №8 ГУРТОЖИТОК,
КРИМСЬКА, 30
2016
Монтаж електромережі в кухнях в
одному крилі для переходу з газових
плит на електричні

VI. Проректор з науково-педагогічної роботи
1

Приймальна
проректора з науковопедагогічної роботи

2

Навчальний відділ

3

Відділ міжнародних
зв’язків

4

Інспектор по роботі з
іноземними
студентами

VII. Проректор з наукової роботи
1

Приймальна
проректора з наукової
роботи

2

Спеціалізована Вчена
рада по захисту
кандидатських і
докторських
дисертацій

3

Відділ аспірантури і
докторантури

4

Відділ видавництва та
інформації

2016
Заміна покриття підлоги галереї
«Пори року» (корпус №6 Вірменська,
23)
Ремонт вікон в галереї «Пори року»
(корпус №6 Вірменська, 23)
10

2017
Косметичний ремонт стін галереї
(корпус № 4 Кубійовича, 35б)

5

Музей

2017
Заміна вікон в приміщенні музею
(корпус №1 Кубійовича,38)
Вдосконалення системи опалення
Відновлення охоронної сигналізації в
приміщенні музею
Ремонт фондосховища, ремонт
радіаторів опалення

6

Наукова бібіліотека

2016
Реставрація або заміна дверей
читального залу та книгосховища
(корпус №1 Кубійовича,38)
Переобладнання системи освітлення
читального залу та книгосховища
(корпус №1 Кубійовича, 38)
Встановлення стелажів в приміщенні
книгосховища у гуртожитку (1-й
поверх корпус №8 Кримська, 30)
2017
Перепланування та розширення
бібліотеки (корпус №1 Кубійовича,38)
Створення та облаштування пункту
книговидачі у гуртожитку (корпус №8
Кримська, 30)
Створення наукового читального залу
ім. Крвавича
Реставрація дверей приміщень
бібліотеки, встановлення замків
Реорганізація системи освітлення
читального залу та книгосховища

припис ДСНС

Реорганізація та оптимізація системи
опалення в бібліотеці

7

Науково-дослідний
сектор

2016
Ремонт сходів і поручнів приміщення
11

НДС у гуртожитку (1-й поверх корпус
№8 Кримська, 30)
8

Наукове студентське
товариство

9

Студентська галерея

10

Галерея «Пори року»

VIII. АГЧ
1

Господарський відділ

2017
Влаштування покриття з керамічної
плитки у тамбурі корпусу №4
(Кубійовича,35б)
Заміна покриття підлоги коридору 2го поверху корпусу №4
(Кубійовича,35б)

Експлуатаційний
відділ

2016
Обладнання приміщень
системою протипожежного
оповіщення один поверх будьякого корпусу + пульт на
прохідній

припис ДСНС

Заміна світильників у приміщеннях
корпусів на енергоощадливі та
закритого типу, орієнтовна загальна
потреба 380 шт

припис ДСНС

КОРПУС №1 АДМІНІСТРАТИВНОНАВЧАЛЬНИЙ КУБІЙОВИЧА, 38
2016
Встановлення понижувача тиску газу
котельні
Ремонт частини покриття даху
Встановлення над виходами світлових
покажчиків «ВИХІД» з резервним
живленням

припис ДСНС

Заміна вхідних дверей у котельні на
вибухобезпечні

припис ДСНС

Ремонт сигналізації контролю
12

загазованості в котельні
2017
Реставрація вхідних дверей корпусу
Оптимізація
системи
приміщення бібліотеки

опалення

Заміна стелажів на пожежобезпечні у
бібліотеці

припис ДСНС

Ремонт системи освітлення бібліотеки

припис ДСНС

Обробка дерев’яних конструкцій даху
антипіренними речовинами

припис ДСНС

КОРПУС №2 ЛАБОРАТОРНИЙ
КУБІЙОВИЧА, 35
2016
Встановлення над виходами світлових
покажчиків «ВИХІД» з резервним
живленням

припис ДСНС

Встановлення газового відсікача в
приміщенні скловарної майстерні
Заміна дверей виходу з підвалу у
внутрішнє подвір’я
Влаштування рекуператоратеплообмінника на скловарній
печі
2017
Завершення заміни радіаторів та труб
системи опалення корпусу (підвал, 1й,2-й поверх)
Проведення промивання і опресування
системи опалення корпусу
Встановлення обладнання для подачі
гарячої води у аудиторіях кафедри ХК
Заміна каналізаційних труб стояка в
умивальних приміщеннях 1-4 поверхів
Заміна вікон коридорів та сходових
кліток на енергоощадні
Облаштування тамбуру і заміна
вхідних дверей з внутрішнього двору
13

(підвал, 1-й поверх)
Ремонт туалету у підвалі
Ремонт
приміщення
кафедри ХК

лабораторії

Ремонт
приміщення
холодної обробки скла

майстерні

Ремонт парапетів даху
Заміна вікон у підвалі (машинне
відділення кафедри ХК, склад кафедри
ХС)

Корпус №3 ЇДАЛЬНЯ
КУБІЙОВИЧА,35А
2016
Встановлення над виходами світлових
покажчиків «ВИХІД» з резервним
живленням

припис ДСНС

Ремонт приміщення для влаштування
майстерні і побутового приміщення
робітників
2017
Заміна радіаторів та труб
опалення будівлі

системи

Влаштування майстерні і побутового
приміщення для робітників АГЧ
Утеплення труб системи опалення у
підвалі
Проведення промивання і опресування
системи опалення
Заміна брами та капітальний ремонт
підпірної стіни біля рампи
Влаштування огородження даху для
запобігання проникнення сторонніх
осіб
Ремонт парапетів даху

КОРПУС №4 УЧБОВО14

ЛАБОРАТОРНИЙ КУБІЙОВИЧА, 35Б
2016
Встановлення над виходами світлових
покажчиків «ВИХІД» з резервним
живленням

припис ДСНС

Перевірка електропостачання та
роботи пожежних насосів

припис ДСНС

2017
Встановлення підкачувальних насосів
для безперебійної подачі води у корпус
Промивання обладнання котельні і
опалювальної
системи
корпусу,
проведення профілактичних робіт.
Заміна дверей аудиторій 2-го і 3-го
поверхів
Заміна частини вікон на енергоощадні
Укріплення
перегородки
побутовим
приміщенням
зварювальним цехом кузні

між
і

Ремонт запасної сходової клітки

припис ДСНС

Заміна покриття підлоги на керамічну
плитку у коридорах-переходах у
корпус №2

КОРПУС №5 НАВЧАЛЬНИЙ
СНОПКІВСЬКА,47
2016
Капітальний ремонт частини даху і
карнизів фасаду
Встановлення понижувача тиску газу
паливної
Встановлення насосу примусової
циркуляції води в паливній
Встановлення над виходами світлових
покажчиків «ВИХІД» з резервним
живленням

припис ДСНС

2017
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Заміна котлів паливної на сучасні,
оптимізація системи опалення
Перенесення водяного лічильника з
півпідвального приміщення на 1-й
поверх
Проведення промивання і опресування
системи опалення
Встановлення
туалетах

2-х

умивальників

у

Ремонт
приміщення
майстерні

скульптурної

Заміна
частини
енергоощадливі

вікон

на

Обробка дерев’яних конструкцій даху
антипіренними речовинами

припис ДСНС

КОРПУС №6 НАВЧАЛЬНИЙ
ВІРМЕНСЬКА, 23
2016
Встановлення у підвалі світильників із
закритими плафонами

припис ДСНС

Заміна вхідних дверей у паливній на
вибухобезпечні

припис ДСНС

2017
Влаштування системи
туалетах корпусу

опалення

у

Заміна
обладнання
розширювального
бака
опалення

переливу
системи

Встановлення
кафедри РТМ

аудиторії

мийки

у

Ремонт підвального приміщення для
влаштування навчальної майстерні
Ремонт сходової клітки
Обробка дерев’яних конструкцій даху
антипіренними речовинами

припис ДСНС
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КОРПУС №7 НАВЧАЛЬНИЙ
ДУДАЄВА,17
2017
Заміна вікон від вулиці Дудаєва
(можливо через програму збереження
історичного середовища - проект
Інституту міста та нім. Товариства GIZ)
Ремонт приміщень від вулиці Дудаєва

КОРПУС №8 ГУРТОЖИТОК,
КРИМСЬКА, 30
2017
Заміна частини системи каналізації
кухонь лівого крила
Ремонт приміщення для влаштування
гостьової кімнати
Заміна вікон на енергоощадні в
кімнатах і місцях загального
призначення
Переобладнання щитового
розподільчого обладнання згідно
техумов і та вимог Львівобленерго для
отримання потужності 140 кВт
Заміна водопровідної мережі правого
крила

3

Студентський
гуртожиток

2016
КОРПУС №8 ГУРТОЖИТОК,
КРИМСЬКА, 30
Заміна водопровідної мережі правого
крила
Ремонт пожежних насосів

припис ДСНС

Завершення капітального ремонту
(стеля, освітлення) душових у підвалі

припис ДСНС

Встановлення водонагрівача на 9
поверсі
2017
Заміна труб системи водопостачання
17

таулетів і умивальних кімнат правого
крила1-9 поверхів
Заміна труб системи водопостачання
кухонь правого крила 7-9 поверхів
Капітальний ремонт душових лівого
крила
Санітарна побілка коридору підвалу
лівого крила
Санітарна побілка кухонь 2-9 поверхів
лівого і правого крила
Облицювання керамічною плиткою
умивальних кімнат 2-9 поверхів лівого
крила
Гідроізоляція
фундаменту
лівого
крила

IX. Профспілка та студентське самоврядування
1

Профком

2016
Ремонт системи освітлення фойє для
стендів, заміна стендів (1-й поверх
корпус №2 Кубійовича, 35)

2

Студентська рада

3

Студентський профком
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