УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

А

дміністративно-господарська час– експлуатаційний відділ, що обслутина — важливий структурний підговує 2 котельні та 2 топкові, які забезрозділ університету, основними
печують теплом будівлі університету й
функціями якого є: утримання матеріальнообслуговують 220 м газопроводу;
технічної бази та фондів університету в ро– відділ водопостачання та водовідбочому стані, забезпечення їх своєчасним
ведення, що здійснює подачу в універякісним обслуговуванням; проведення поситет води з чотирьох артезіанських
точних і капітальних ремонтів навчальної
свердловин та веде обслуговування каната матеріально-технічної бази; керівнилізаційно-насосної станції, а також провоцтво будівельними об’єктами; придбання
дить обслуговування та поточні ремонти
й оснащення навчальних приміщень і госсистем водопостачання загальною проподарських підрозділів необхідним устаттяжністю майже 3 500 м, водовідведення —
ДЯДЬКУН
куванням, інвентарем та матеріалами;
2 500 м та 2 500 м теплотрас;
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– відділ головного енергетика, що обПроректор
праці
слуговує
2 трансформаторні підстанції і всі
з адміністративноМатеріально-технічній базі, як основі
електричні мережі в університеті загальгосподарської роботи
всієї навчально-наукової й виховної роною протяжністю близько 12,0 тис. м;
боти навчального закладу, завжди приділяли особливу
– будівельний господарський відділ, що виконує поувагу. А забезпечував її належний стан адміністративно- точні ремонти гуртожитків, площею понад 30 000 м2,
господарський підрозділ. Так, у післявоєнні роки від- а також навчально-лабораторних корпусів і службових
будова вщент зруйнованого головного навчального приміщень, площа яких перевищує 64,0 тис. м2 .
корпусу, будівництво гуртожитків № 1 і № 5, житлових
Упродовж років співробітники адміністративнобудинків на вул. Глібка, 7–9, оранжереї й низки госпо- господарської частини Уманського НУС плідно, з невидарських об’єктів виконували під безпосереднім керів- черпною енергією працювали й працюють на розвиток
ництвом проректора з адміністративно-господарської навчального закладу, підтримуючи будівлі та приміроботи А. П. Вержановського.
щення в належному технічному та санітарному станах.
Будівництво гуртожитків № 6 і № 4, санаторію-профілакторію, спортивно-оздоровчого табору «Урожайний», житлового будинку на вул. Глібка, 15, добудова
навчального корпусу № 4 та котельні, а також початок
будівництва навчально-культурного центру здійснювали під орудою О. В. Гуртовенка.
Газифікація університетського містечка, будівництво житлового будинку на вул. Глібка, 17, паркану на
вул. Інтернаціональній, а також низку інших важливих
господарських робіт виконували під безпосереднім керівництвом проректора з адміністративно-господарської роботи В. Г. Христиченка.
Пізніше розширювали та поновлювали навчальновиробничу базу проректори з адміністративно-господарської роботи Б. М. Казанюк, О. Б. Литвиненко,
О. В. Паламарчук.
Колектив АГЧ. Зліва направо: перший ряд:
дир. студмістечка В. П. Погрібняк, пров. фах. М. О. Запара,
Уманський НУС має у своєму розпорягол. інж. Ю. О. Гуртовенко, проректор Л. В. Дядькун,
дженні 67 будівель загальною площею 61 411,4–2.
фах. О. В. Астахова, комендатнт Л. М. Сухинич; другий ряд:
У складі адміністративно-господарської частини такі
нач. відділу О. М. Яковенко, фах. А. А. Цимбалюк,
підрозділи:
зав. складу А. В. Заверуха, нач. відділу Ю. І. Берегуля,
– транспортний відділ, що має в наявності понад
інж. В. П. Кондратюк, гол. енерг. В. П. Клибанський,
нач. охор. сторож. В. І. Заболотний
30 транспортних засобів;
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