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ПРАЕКТ КАЛЕКТЫУНАГА ДАГАВОРА 
ГРОДЗЕНСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА 

1МЯ Я. КУП АЛЫ НА 1994 Г. 
РАВДЗЕЛ 1. 

§ АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1 
1.1. Калектыуны дагавор з"яуляецца нарматыуным актам, як1 рэгулюе 

працоуныя i сацыяльна-эканам1чныя адноаны naiviix адмжктрацыяй i 
супрацоужкам! уж§ёратэта. 

Калектыуны дагавор заключаецца пам1ж адмжктрацыяй Гродзенскага 
ужвератэта у асобе ыраунка i працоуным калектывам, ад iMfl якога выступав 
прафсаюзны кам!тэт ужвератэта, падпкваецца абодвума бакам! i усгупае у 
ciny з моманту прыняцця яго на сходзе (канферэнцьп) працоунага калектыву 
t дзейжчае на працягу 1994 года. 

1.2. Калектыуны дагавор заключаецца на падставе дзеючага заканадауства 
РБ «Пагадненне пам1ж Мжктэрствам адукацьм Рэспублш Беларусь i 

. Рэспублкансйм ка Mi тэтам прафсаюза работжкау адукацьм i навуш> ад 7.02.94 
X С т а т у т а ужвератэта i наладжвае узаемныя абавязк1 адмтктрацьн i 

^шрафсаюзнага кам1тэта ужвератэта па рашэнню сацыяльна-эканам1чных 
'^Вдачау, яюя стаяць перад калектывам вуза. 

Т 1.3. Адмжктрацыя ужвератэта прызнае прафкам адзжым прадстаунком 
працоунага калектыву пры заключэнж калектыунага дагавора, атаксама пры 
рашэнж ycix пытанняу, звязаных з яго выключэннем. 

1.4. Адм^страцыя сумесна з прафсаюзным кам1тэтам абавязана 
ажыццяуляць кантроль за ходам выканання калектыунага дагавора, даваць 
справаздачу перад працоуным калектывам аб яго выкананж не менш 2 разоу 
у год. 

1.5. Прафсаюзны кам1тэт можа заслухоуваць асобных KipayHiKoy органау 
упраулення ужвератэта па выкананню абавязкау калектыунага дагавора, 
патрабаваць прыпынення выканання рашэнняу, кал! яны прыняты у 
парушэнне яго палажэнняу ui дзеючага заканадауства РБ. 

1.6. Адмжктрацыя павжна у тэрмж (1 тыдзень) разглядаць прадстауленж 

?|фсаюзнага кам'1тэта аб кнуючых недахопах у выкананж калектыунага 

•чора i даваць матываваны адказ па ix выпрауленню у шсьмовай форме. 
../. AflMiHicTpaubii i прафсаюзнаму кам1тэту ужвератэта даецца права 

на узаемнай згодзе пераносщь тэрмжы выканання мерапрыемствау, 
: вызначаных у асобных раздзелах калектыунага дагавора. 

1.8. Адмжктрацыя павжна узгадняць з прафкамам праект Статута 
ужвератэта ui зменау, дапауненняу, як1я уносяцца у дзеючы Статут i Правты 
унутранага распарадку. 

1.9. Асноуным1 прынцыпам1 заключэння калектыунага дагавора з"яуляюцца: 
— сацыяльнае партнёрства; 
— раунапрауе бакоу; 
— улк рэальных магчымасцяу матэрыяльнага, вытворчага i фжансавага 

забеспячэння абавязкау, яюя прымаюцца. 
1.10. Адмжктрацыя i прафсаюзны кам1тэт даводзяць да ycix работжкау 

тэкст калектыунага дагавора у месячны тэрмж з дня падпкання i 
забяспечваюць галоснасць яго выканання. 

РАЗДЗЕЛ 2. 
АРГАН13АЦЫЯ, HAPMIPABAHHE I АПЛАТА ПРАЦЫ. 

Адмжктрацыя павжна: 
2.1. Распрацаваць праграму эфектыунага навуковага i эканам1чнага 

развщця матэрыяльнай базы ужвератэта ва умовах рыначнай эканомкк 
2.2. Захаваць на конкурснай аснове парадак замяшчэння пасадау 

прафесарска-выкладчыцкага сасгаву. 3 асобам1 пенайнага узросту захоуваецца 
працоунае пагадненне, заключаюцца тэрмжовыя калектыуныя дагаворы, ui 
названыя асобы прадстауляюцца да звальнення з працы па арт. 33, п. 1 КЗОТ 
Рэспублш Беларусь. 

2.3. Стварыцьумовы для павышэння квал1фкацьи выкладчыкау i супрацоун'1кау, 
выкарыстоуваючы формы навучання згодна з планам падраздзяленняу i 
перспектыуным планам развщця ужвератэта. 

2.4. Прымаць неабходныя меры, каб не дапусц'щь масавага звальнення 
работжкау, а таксама эканам1чнага i сацыяльна неабгрунтаванага скарачэння 
работн!кау i працоуных месцау. 

2.5. Перадаваць частку чыстага прыбытку, атрыманага ад камерцыйнай i 
гаспадарчай дзейнасщ ва уласнасць членау працоунага калектыву згодна з 
законам! «Аб уласнасщ у Рэспублщы Беларусь», «Аб прадпрыемствах у РБ». 
Распрацаваць сумесна з прафсаюзным камттам Палажэнне аб памеры floni 
гэтага прыбытку i парадку яго размеркавання. 

2.6. Праводзщь аплату працы на падставе зацверджаных нормау часу, 
расцэнак, тарыфных ставак i службовых акладау. 

2.7. Своечасова здзяйсняць кампенсацьй i !ндэксацьм па заработнай плаце 
з улкам росту спажывецкк цэнау i улкам мехажзму, вызначанага 
юраужцтвам РэспублЫ Беларусь. 

2.8. Устанаул!ваць даплаты да тарыфных ставак i службовых акладау па 
Пералку працы са шкодным1 умовам! працы, а таксама за працу у начную 
змену, у выхадныя i святочныя flui. 

2.9. Выплату заработнай платы праводзщь строга па зацверджанаму 
графку: 1-3 i 16—18 кожнага месяца. Супрацоужкам, як!я своечасова не 
атрымал! зарплату без уважл1вай прычыны, дэпаненцкая запазычанасць 
выдаецца толью у дж чарговых выплатау. 

2.10. Здзяйсняць раунамерную нагрузку прафесарска-выкладчыцкаму 
саставу (не больш uiacui гадзжау аудыторных заняткау у дзень). Работу у 
выхадныя дж афармляць загадам згодна з Кодэксам Законау аб працы РБ. 

2.11. Для рабочых i служачых, я^я не прымаюць удзел непасрэдна у 

вучэбным працэсе, устанаул!ваецца 5-дзённы працоуны тыдзень. Час пачатку 
i заканчэння працы устанаул!ваецца KipayHiKaMi структурных падраздзяленняу 
зыходзячы з 8-гадз!ннага працоунага дня. У перадсвяточныя дж працоуны 
дзень скарачаецца на 2 гадзжы. 

2.12. Для супрацоужкау з нарм1раваным працоуным днём адмМстрацыя 
павжна аргажзаваць улк прыходу на працу i адыходу з працы, распрацаваць 
функцыянальныя абавязк! вучэбна-дапаможнаму персаналу. 

2.13. Здзяйсняць даплату да 70 працэнтау ад аклада супрацоужкам 
ужвератэта за сумяшчэнне прафеай па вакантных пасадах, а таксама 
устанаул1ваць надбаук! да 50 працэнтау службовага акладу у працы i выкананж 
aca6niea важных работау на перыяд ix выканання. 

2.14. Выплачваць надбаук! лабарантам, з HKiMi заключаюцца дагаворы аб 
поунай матэрыяльнай адказнасш з yniKaM аб"ёму гэтых каштоунасцей. 

2.15. Выплату адпускных грошай здзяйсняць не пазней, чым за тры дж да 
пачатку адпачынку. 

2.16. Умовы працы па !ндывщуальных кантрактах не павжны быць горшым'| 
за умовы працы, яюя устаноулены калектыуным дагаворам. 

2.17. Cio-эматычна здзяйсняць кантроль за правтьнасцю разлкау па 
зарплаце, нарм!раванню i аплаце працы супрацоужкам ужвератэта. Выдачу 
разлковых лктоу праводзщь па ycix вшах заработнай платы. 

2.18. Адмжктрацьи сумесна з прафкамам распрацаваць i зацвердзщь 
палажэнне аб заахвочванж з наступным апублкаваннем у газеце «Гродзенш 
yHieepciT3T». Надбауы да акладау устанаул1ваюцца рэктарам па прадстауленню 
KipayHiKoy структурных падраздзяленняу. Удакладненне размеркавання над-
бавак i прэм!й праводзщь кожны квартал. 

РАЗДЗЕЛ 3. 
АХОВА ПРАЦЫ, УМОВЫ ПРАЦЫ I ТЭХН1КА БЯСПЕК1. 

Адмжктрацыя павжна: 
3.1. Своечасова праводзщь усе вщы жструктажу па АП, ТБ i процтажарнай 

праф'шактыцы. 
3.2. Рэгулярна праводзщь навучанне i праверку ведау супрацоункау, яюя 

заняты на работах з павышанай небяспекай. 
3.3. Правесш макамальнае скарачэнне працоуных месцау, яыя не 

адпавядаюць патрабаванням i нормам аховы працы у вытворчасш са 
шкодным! yMoeaMi працы. 

3.4. Перыядычна (раз у квартал) кантраляваць адпаведнасць сажтарных 
пашпартоу памяшканняу ужвератэта дзейжчаючым сан!тарным Нормам i 
Правшам. 

3.5. Юравацца Пералкам работау i прафес1й, па я ш cynpauoyHiKi маюць 
права на атрыманне дадатковага адпачынку у сувяз1 са шкодным! умовам! 
працы, а таксама надбаую да заработнай платы i 1ншыя {льготы. 

3.6. Пры даследаванж няшчасныхздарэнняу, трауматызму члены прафкама 
вызначаюць меру BiHbi пацярпеушага, вывады пав1нны быць nicbMoea 
зафксаваны у акце 

3.7. Своечасова забяспечыць супрацоун!кау yHieepciT3Ta, працуючых у 
шкодным асяроддз!, спецадзеннем, спецабуткам i iHUJbiMi сродкам! у 
адпаведнасш з кнуючьш Нормам! i HpaeinaMi. 

3.8. Не дапускаць да працы работжкау на сапсаваных мехажзмах, пры 
адсутнасц! ахоуных прыстасаванняу, а таксама да працы, на якую яны не 
маюць дазволу. 

3.9. Работжк можа адмовщца ад выканання работы на сапсаваным 
абсталяванн! пры адсутнасц! ахоуных сродкау. 

3.10. Своечасова праводзщьабмеркаванне няшчасныхздарэнняу,трауматызму, 
выдаваць загады аб пакаранж в1ноуных асобау. 

3.11. Скарашць да MiHiMyMa колькасць вячэрн!х заняткау для выкладчыкау-
жанчын, яюя маюць дзяцей школьнага узросту, i выключыць вячэрн!я занята 
для жанчын, як!я маюць дзяцей дашкольнага узросту. 

3.12. Забяспечыць выкананне мерапрыемствау па пагадненню па ахове 
працы i ТБ (дадатак N2 1). 

РАЗДЗЕЛ 4. 
ПРАЦОУНАЯ ДЫСЦЫПЛ1НА, ПЕРАВОДЫ, ЗВАЛЬНЕННЕ 

I ПРАВАВЫЯ ГАРАНТЫ1. 
Адмжктрацыя павжна: 
4.1. Шырока выкарыстоуваць меры заахвочвання за nocnexi у навукова-

педагапчнай i вытворчай дзейнасц! з yniKaM aca6icrara уклада у вучэбную i 
навуковую дзейнасць. 

4.2. Прымяняць да парушальн1кау працоунай i вучэбнай дысцыплжы 
санкцы! дзеючага працоунага заканадауства РБ. 

4.3. Устанавщь для работжкау ужвератэта рэжым працы згодна з Правшам! 
унутранага распарадку i заканадауствам аб працы Ркпубл1к'| Беларусь. 

4.4. Распрацаваць Пералк работ i пасад работжкау ужвератэта, з AKiMi 
павжны заключацца дагаворы аб поунай матэрыяльнай адказнасцк 

4.5. Прадстауляць загады аб устанауленж парадку аплаты i умоу працы па 
узгадненню з прафкамам не пазней чым за тыдзень да выканання. 

4.6. Скарачаць на колькасць дзён учыненых прагулау для асобау, 
яюя з"яв1л1ся на працу у нецвярозым стане, а таксама адсутжчаючых 
на працы больш, чым 3 гадзжы, прадастауляемы адпачынак. 

4.7. Даваць штогадовыя водпуск1 супрацоун1кам ужвератэта па 
графку , зацверджанаму KipayHiKOM структурнага падраздзялення i 

(Працяг на 2-й стар.) 
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узгодненаму з прафсаюзным камггэтам. У асобных выпадках па-за графкам 
па рашэнню адмжктрацьй i узгадненню з прафкамам без шкоды для вучэбнай 
i навукова-вытворчай дзейнасцК 

4.8. Скасаваць працоуны дагаврр, заключаны на невызначаны тэрмж, Kani 
работжк папярэдз1у адмЫстрацыю шсьмовай заявай за адзж ме-
сяц. 

4.9. Аператыуна разглядаць cicapri супрацоужкау па канфлктных атуацыях 
у падраздзяленнях ужвератэта i прымаць па ix рашэнж ва устаноуленыя 
законам тэрмжы. 

4.10. Выплачваць павял1чаную на 10 працэнтау выхадную дапамогу за 
кожны адпрацаваны год ва ужвератэце работжкам, як1'я звольнены на 
падставе п. 3 i 6 арт. 29, п. 1, 2 i 6 арт. 33 Кодэкса аб працы Рэспублш Беларусь. 

4.11. Спагнаць шкоду, якая нанесена работжкам ужвератэта пры выкананж 
працоуных абавязкау. 

4.12. АдмЫстрацыя гарантуе: 
4.12.1. Даваць магчымасць жанчынам, яая маюць 2-х дзяцей да 16 гадоу, 

па ix просьбе, штомесячна адзж вольны ад працы дзень з аплатай яго па 
сярэдняму заробку за кошт ужвератэта. 

4.12.2. Не звальняць адзжоых мац'|, як1я маюць дзяцей ва узросце да 14 
гадоу (ui дз!ця-жвалща да 16 гадоу) за выключэннем выпадку лквщацьи 
структурных падраздзяленняу ужвератэта. 

4.12.3. Працауладкоуваць раней звольненых па заканчэнж тэрм1новага 
працоунага дагавору цяжарных жанчын i жанчын, як1я маюць дзяцей ва 
узросце да 3-х гадоу (адзжок1х Maui пры наяунасш ix дзщяш ва узросце да 
14 гадоу ui fl3iu^HBanifla да 16 гадоу). На перыяд працауладкавання за imi 
захоуваецца сярэдняя зарплата, але не больш 3 месяцау з дня заканчэння 
тэрмжовага дагавора. 

4.12.3. Па^ёдамщь прафкаму i npaeecui з iM перамовы па выкананню 
правоу i жтарэсау звольненых работжкау. 

4.12.4. На падставе арт. 207 КЗОТ РБ стварыць з аднолькавага лку 
прадстаужкоу адмжктрацьй i прафсаюза, тэрмжам на адзж год, KaMiciio па 
працоуных спрэчках. 

4.12.5. Даваць па просьбе работжкау водпусы без захавання заработнай 
платы па узгадненню з KipayHiKaMi падраздзяленняу ужвератэта: 

а) уступленне у шлюб; 
б) уступленне у шлюб дзяцей, братоу. сясцёр; 
в) нараджэнне дз!цяц1; 
г) пры пераездзе на новае месца жыхарства ui перамене жылой плошчы. 
4.13. 5a<i прышшн да згоды: 
4.13.1. Скасаванне працоунага дагавора па жщыятыве aflMiHicTpaubii па п. 

1, 2, 5 арт. 33 КЗОТ РБ здзяйсняецца з папярэдняй згоды прафкама, па п. 
1, 3, 4, 7, 8, арт. 33, п. 2, 3 арт. 254 КЗОТ РБ — пасля папярздняга, але не 
пазней, чым за два тыдж, паведамлення прафкама. 

РАЗДЗЕЛ 5. 
ПЫТАНН! ЖЫЛЛЯ, БЫТУ, АЗДАРАУЛЕНЧАЯ 

I СПАРТЫУНА-МАСАВАЯ РАБОТА 
Адмжктрацыя i прафкам павжны: 
5.1. Хадайжчаць перад ММстэрствам адукацьм РБ аб мэтавым вызначэнж 

у 1994 г. тьготных крэдытау на будаунщтва ЖСК работжкам ужвератэта, 
як!я маюць вострую патрэбу у атрыманж жылля. 

5.2. Выканаць усе неабходныя работы, звязаныя з заканчэннем будаужцтва 
дома для выкладчыкау ужвератэта па вул. Горкага. 

5.3. Размеркаванне жылля здзяйсняецца у строгай адпаведнасш з ЖК РБ 
i cnicaM чарговасш выкладчыкау i супрацоужкау ужвератэта. 

5.4. Выкладчык1, як1я маюць забяспечанасць жылплошчай менш 8 м2 на члена 
сям'М, яюя добрасумленна працуюць ва ужвератэце 10 i больш гадоу i маючыя 
дасягненж у навукова-даследчай i вучэбна-метадычнай працы, у першую чаргу 
маюць права на атрыманне жылля. 

5.5. Стварыць для асоб, перал1чаных у п. 5.4 асобны cnic чарговасш на 
атрыманне жылля, прадстауляючы iM кватэры, пабудаваныя ужвератэтам за 
кошт сродкау далявога будаужцтва. 

5.6. AflHecui да тьготнай трупы маючых патрэбу у атрыманж жылля 
выкладчыкау i супрацоужкау, як1я npauaeani ва ужвератэце больш 25 гадоу. 

5.7. Садзейжчаць развщцю садаводчых таварыствау, уключаючы фжансавую 
дапамогу у выглядзе кароткатэрмжовых пазык на будаужчыя матэрыялы i 
жвентар. 

5.8. Дапамагаць работжкам, як1я пражываюць на прыватных кватэрах i у 
жтэрнатах, у атрыманж пазык i крэдытау у cicT3Me банкау. 

5.9. Працягваць работу па задавальненню заяу на атрыманне садаводчых 
участкау у новых садаводчых таварыствах. 

5.10. Забяспечваць навагодж'м! падарункам! дзяцей дашкольнага узросту. 
5.11. Ствараць умовы для правядзення заняткау мастацкай самадзейнасш, 

гурткоу па жтарэсах, спартыуных секцый. 
5.12. Стварыць фонд саиыяльнай абароны супрацоужкау за кошт сродкау, 

яыя паступаюцьз бюджэту, гаспадарчай i камерцыйнай дзейнасцк Распраца-
ваць Палажэнне аб фондзе сацыяльнай абароны i зацвердзщь яго на 
пашыраным пасяджэнж Вучонай рады ужвератэта i прафсаюзнага кам!тэта. 

5.13. Арган1заваць у восеньск1 перыяд цэнтрал1заванае забеспячэнне 
работн!кау ужвератэта сяльгаспрадуктамь 

5.14. Удасканальваць працу па забеспячэнню прадуктам1 харчавання 
работн!кау ужвератэта. 

5.15. Аказваць матэрыяльную дапамогу у выпадках смерщ для аплаты 
рытуальных паслуг. 

а) pa6oTHiKay ужвератэта: у памеры не менш 5 м1жмальных заработных 
плат, выдзяляць бясплатны транспарт; 

б) 6ni3Kix сваякоу: бацьк1, Maui, жонк1, мужа, дзяцей у памеры двух 
MiHiManbHbix заработных плат, выдзяляць бясплатна транспарт у межах 

горада, з аплатай 50 працэнтау за межам1 горада. 
5.16. Наладзщь улк тых, хто мае патрэбу у лячэнж i кантроль за працай 

аздарауленчага цэнтра yHiBepciT3Ta. 
РАЗДЗЕЛ 6. 

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПРАВАВЫХ ГАРАНТЫЙ ДЗЕЙНАСЦ1 ПРАФСАЮЗА. 
Адмжктрацыя павжна: 
6.1. Прадастауляць прафкаму кожны квартал звестю па выкарыстанню 

фондау, аплаце працы, валютных аперацыях, камерцыйнай дзейнасц'|, па 
розных выплатах узнагародау i прэм1й з фондау i даходау ужвератэта. 

6.2. Прадастауляць прафкаму у бясплатнае карыстанне выкарыстоуваемыя 
iM памяшканж для працы, сродк1 сувяз! i аргтэхжку, канферэнцзалу. 

6.3. Не дапускаць звальнення па жщыятыве адмжктрацьй асоб, як1я 6bini 
абраны у састау прафсаюзных органау на працягу двух гадоу пасля заканчэння 
выбарных паунамоцтвау, акрамя выпадкау л)квщацьй ужвератэта ui здзяй-
снення работн!кам вжоуных учынкау, за як1я заканадауствам прадугледжана 
магчымасць звальнення. Звальненне вызваленага старшыж прафкама дапус-
каецца, акрамя таго, толью са згоды вышэйстаячага прафсаюзнага органа. 

6.4. Даць папярэдняе месца работы (пасаду), а пры яго адсутнасш жшую 
раунацэнную работу (пасаду) абраным у прафсаюзныя оргаяы работжкам 
пасля заканчэння ix выбарных паунамоцтвау. 

Прафсаюзны камйтэт мае абавязкк 
6.5. Падтрымл1ваць прымаемыя меры адмж!страцьй па умацаванню 

навукова-педагапчнай i вытворчай дысцыплжы, забеспячэнне парадку i 
apraHi3aubii вучэбнага працэсу, захаванасш уласнасш i выхавання у членау 
працоунага калектыву добрасумленных адноанау да працы. 

6.6. Здзяйсняць пастаянны кантроль за ходам выканання калектыунага 
дагавору i перыядычна, не менш аднаго раза у паугоддзе, жфармаваць па 
гэтаму пытанню працоуны калектыу. 

6.7. Прафсаюзны кам1тэт прызнае, што забастоука з"яуляецца крайжм 
сродкам вырашэння спрэчак i л1чыць магчымым прымяняць яе толью' гады, 
Kani усе жшыя законныя сродк! не дадуць выжкау. 

РАЗДЗЕЛ 7. 
ЗАХАВАННЕ 1НТАРЭСАУ РАБОТН1КАУ ПРЫ ПРАВЯДЗЕНН1 ПРЫВАТЫЗАЦЬН. 

7.1. Bad npbmami да вываду: 
7.1.1. Прызмяненж форм уласнасш i гаспадарання, стварэнж (заснаванж) 

малых, сумесных, жшых прадпрыемствау, ф)рм, кааператывау, дзе задзейн1чаны 
асноуныя фонды i сродю ун1верс1тэта, адм!н1страцыяй праводзяцца папярэдн' 
перамовы з прафсаюзным камттам з мэтай дасягнення згоды у пытання 
як)я закранаюць сацыяльна-эканам1чныя жтарэсы калектыву. 

7.1.2. Передача, здача у арэнду маёмасж, якая належыць ужверспэту, 
дапускаецца з ул1кам меркаванняу прафсаюзнага кам!тэта. 

7.1.3. Не дапускаць прыняцця неабгрунтаваных рашэнняу i прымусовай 
прыватызацьн. 

Прафкам ун'|верс1тэта шчыра npociqb вас, дараг1я чытачы, дасылаць на яго 
адрас свае меркаванн1, 3ayeari i пажаданн1 па апубл1каванаму праекту 
калектыунага дагавора на 1994 год. 

Nr п-п Змест мерапрыемствау (работ) ТэрмЫы Адказны за выкананне 
мерапрыемствау (работ) 

1 

Своечасова забяспечыць 
супрацоун1кау ужвератэта 

спецалзеннем, спецабуткам, 
ахоуным! сродкам! у 

адпавелнасц! з Rpaainavii i 
HopwiaMi 

на працягу 
года 

4 
Прарэктар па АХР, KipayHiKi^ 

структурных падраздзяленняу 

2 
Забяспечваиь бясплатным 

мылам на работах звязаных з 
забруджваннем 

на працягу 
года 

3 

Забяспечваиь замену 
спецадзення, спецабутку, як\я 
прыйшл1 у непрыгоднасць не 

па вше работжка, датэрм!нова 

на працягу 
года 

и 

4 npaeecui рамонт i мантаж 
вентыляцыйных С1СТЭМ IV кв. 1нжынеры па ремонту 

5 Правесц! рамонт абсталявання, 
свяцшьнкау IV кв. 1нжынеры па рамонту 

6 
npaeecui умацаванне нясучых 

канструкцый у спартыунай зале 
вучэбнага корпуса № 1 

Ill кв. Прарэктар па АХР 
Ыжынеры па рамонту 

7 Правесц! рамонт знешняй 
тарцавой сияны Ытэрната № 3 II кв. 

8 
Абсталяваиь прыточнай 

вентыляцыяй памяшканне 
пал1граф1чнага участка 

II кв. 

9 
npaeecui частковы рамонт 

унутранай сктэмы ацяплення 
!нтэрната ЬР 2 

Ill кв. 

10 
npaeecui бягучы рамонт 
фасадау лабараторнага 

корпуса 
II кв. и 

11 

npaeecui бягучы рамонт 
шыфернай Kpoyni у !нтэрнаце 

N8 1 i рулонных кроуляу у 
вучэбным корпусе № 2 i № 6 i 

iHTspwaue N8 4 

II кв. я 

12 
Працягнуць знешн1Я ceixi 

вадаправода вучэбнага корпуса 
№ 6 

Ill кв. 

13 
Набыць аптэчк1 i медыкаменты 

для вучэбных карпусоу 
1нтэрнатау i лабараторый 

Ill кв. 1нжынер па ТБ 
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