
ПЛАН РОБІТ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПДАБА 

 

Розвиток 

 ВИД РОБІТ ВИКОНАВЦІ 

1 Організація ремонтної служби і бригадного методу робіт  

2 Організація столярної і меблевої виробничої ділянки   

3 Організація виробничої ділянки виготовлення бетонних блоків  

4 Організація виробничої ділянки виготовлення елементів мощення за 
технологією лиття 

 

5 Організація виробничої ділянки виготовлення сухих ремонтних і 
штукатурних сумішей 

 

6 Організація виробничої ділянки металоконструкцій   

7 Організація виробничої ділянки бетонних виробів (вазони для рослин, 

елементи благоустрою, і т.і.) 

 

   

 

 

 

Ремонтні роботи 

 ВИД РОБІТ ВИКОНАВЦІ 

1 Облаштування буфету в ННІІОТ  

2 Мурування віконних прорізів у цеху випробувань будівельної продукції  

3 Мурування віконних прорізів в галереї гуртожитків 5-9  

4 Ремонт аудиторії в306 (лекційна кафедри ЗБіКК)  

5 Ремонт лекційних аудиторій 357, 358, 359  

6 Ремонт аудиторії 301 (заміна вікон, оновлення інтер’єру)  

7 Ремонт столової №150  

8 Кімната для приїжджих в гуртожитку №9  

   



 

Ремонт фасадів 

 ВИД РОБІТ ВИКОНАВЦІ 

1 Ремонт фасаду старого корпусу (приймальна комісія)  

2 Облаштування захисних козирків фасаду будівлі гуртожитку №1 по просп. 
Гагаріна, 33 

 

3 Ремонт фасаду галереї висотного корпусу  

4 Розпис муралів на висотному корпусі  

   

 

 

 

Благоустрій території 

 ВИД РОБІТ ВИКОНАВЦІ 

1 Благоустрій майданчика перед головним корпусом по вул. Чернишевського  

2 Благоустрій площадки всередині території біля котельні  

3 Облаштування пандусу на вході (щебінь, пісок, цемент, елементи мощення)  

4 Огородження території академії з вулиці Мосаковського.  

5 Облаштування флагштоків і Галереї Слави ПДАБА по вул. Жуковського 

перед головним входом  

 

6 Асфальтування двору і влаштування водовідведення  

7 Очистка території академії від залізобетонних конструкцій у дворі (плити 
перекриття, фундаментні блоки в районі гуртожитку №3)  

 

8 Демонтаж сараїв в районі котельні і під перехідною галереєю (перед 

спортзалом) 

 

9 Прибирання сміття з двору в районі гуртожитків №2, 4  

   

 

 



Інтер’єри 

 ВИД РОБІТ ВИКОНАВЦІ 

1 Облаштування портретної галереї видатних випускників  

2 Облаштування портретної галереї благодійників, меценатів і спонсорів 

академії 

 

3 Ремонт студентської лаунж-зони перед клубом з облаштуванням 
мистецької галереї і інтернетзони 

 

4 Декоративне оформлення холу перед ауд. №301 і пандусу   

5 Закінчення ремонтних робіт вестибюлю перед вченою радою  

6 Облаштування холу головного входу – організація доступності для 
людей з обмеженими можливостями, монтаж телевізора для організації 

інформації, відпочинкової зони 

 

7 Благоустрій сходової клітки висотного корпусу тематичними панно   

8 Ремонт і облаштування приміщення музею архітектури і будівництва 
Придніпров’я (в минулому роздягальня висотного корпусу) 

 

9  Благоустрій інтер’єру коридору третього поверху (видатні особистості 
України) 

 

   

 

 

 

Монтажні роботи 

 ВИД РОБІТ ВИКОНАВЦІ 

1 Монтаж вітрогенераторів  

2 Монтаж сонячних панелей  

3 Монтаж геліоколектора  

4 Монтаж телевізора в центральному вестибюлі  

5 Монтаж монітора камер спостереження на пульті охорони  

6 Монтаж станції зарядки електромобілів  

7 Монтаж турнікетів для входу   



8 Монтаж решіток на вікна першого поверху (відділ кадрів, юридичний 

відділ, ...) 

 

9 Демонтаж сміттєпроводів в гуртожитках 5-9.  

10 Монтаж воріт території гуртожитків 5-9  

   

 

 

 

Поточні роботи 

 ВИД РОБІТ ВИКОНАВЦІ 

1 Організація роздільного прибирання сміття (фарбування 200 л бочок, 
система збору) 

 

2 Переміщення пальм з 2 поверху старого корпусу в центральний 
вестибюль і пересадка в нові вазони 

 

   
 

 

Ректор, д.т.н., проф..     Микола Савицький 


