
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 
_______________________ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ_______________________

вул. Каховська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, код ЄДРПОУ 40309088 тел./факс 54-74-77,
iv-jrank-dergprod@vetif.gov. иа

А К Т
санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта 

м.Івано-Ф ранківськ
(населений пункт)

« 21 » березня 2018р.
М ною, начальником Івано-Франківського міського управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Онищук І.С.

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада)

проведено обстеження об’єкта (найменування, адреса, відомча належність)
корпусів Державного вищого навчального закладу « Прикарпатський 
національний університет ім. Василя Стефаника»:
- навчально - наукового Юридичного інституту, м. Івано-Франківськ, вул. 
Шевченка, 44а;
- навчально -  наукового Інституту мистецтв, м. Івано -  Франківськ, вул. 
Сахарова, 34а;
- педагогічного факультету, м. Івано -Франківськ, вул.Бандери,1, вул.Мазепи, 
Ю ;

-факультету природничих наук, вул. Галицька, 201 б;
-факультету туризму і менеджменту, вул. Галицька, 201 д;
- економічного факультету, вул. Шевченка, 82

прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта: ректор університету 
Цепенда. І.Є.

в присутності: інженера з техніки безпеки університету Майстер М.Д.______
(прізвище, ім’я, по-батькові, посада)

з метою : продовження ліцензії на провадження освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти ( згідно заяви №99 від 13.03.2018 року)._________________

(мета перевірки)

ВСТАНОВЛЕНО:
Корпуси університету знаходяться в окремих будівлях. Території 

закладів огороджені, озеленені та благоустроєні. Санітарний стан територій 
задовільний.

Будівлі під'єднані до загальноміських мереж водопостачання та
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водовідведення. Опалення навчально-наукового інституту мистецтв та 
педагогічного факультету централізоване; навчально -  наукового 
Юридичного інституту, економічного факультету, факультету природничих 
наук та факультету туризму і менеджменту - індивідуальне ( дахові 
котельні). Холодне водопостачання -  централізоване, гаряче -  від 
електричних водонагрівачів. Овітлення природне та штучне здійснюється 
за допомогою ламп розжарювання та люмінісцентних ламп. Вентиляція 
припливно-витяжна з механічним і природнім спонуканням повітря.

Усі кабінети корпусів навчального закладу обладнані необхідними 
меблями та інвентарем. Загальний санітарно-гігієнічний стан приміщень 
задовільний. В закладах наявні санвузли, сантехнічне обладнання знаходиться 
в робочому стані. Створені умови для дотримання особистої гігієни 
студентів та викладачів.

Інвентар для прибирання, миючі та дезінфікуючі засоби в наявності, 
зберігання впорядковано.

На вивіз твердих побутових відходів заключена угода з 1111 Олійник О.В.
Організація харчування здійснюється в таких корпусах: навчально-

науковий Юридичний інститут -  кафе «Феміда», навчально - науковий 
Інститут мистецтв -  кафе «Муза», педагогічний факультет (вул. Бандери, 1 ) -  
кафе І )НТІ. Кафе забезпечені холодною та гарячою протічною водою. 
Холодильне та технологічне обладнання справне. Кухонним та столовим 
посудом, столовими приборами, розроблювальним інвентарем та 
розроблювальними столами забезпечені в достатній кількості. Миючі та 
дезіфікуючі засоби наявні в достатній кількості. Періодичні медичні огляди 
персоналом пройдені в повному обсязі. Персонал забезпечений санітарним 
одягом, створені умови для роздільного зберігання особистого та робочого 
одягу. Вся необхідна документація заведена згідно встановлених форм.


