
 

«СТУДЕНТСЬКА СПІЛКА ОДЕСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ»  
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Створення громадської організації «Студентська спілка 
Одеської національної академії харчових технологій» (ГО 
«ССА») відбулося 11.08.08. В ході роботи студентської ради 
було визначено, що багато питань впираються в гроші, а 
точніше в їх відсутність.  

 
Основною метою організації є поліпшення умов 

проживання, навчання, оздоровлення, занять спортом 
студентів, аспірантів ОНАХТ, які є членами даної 
громадської організації. Всі студенти розуміють, що стаючи 
членом громадської організації і вносячи свій членський 
внесок, вони роблять внесок у самих себе. 
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 Згідно зі статутом, метою створення організації є 

сприяння соціально-економічному розвитку Одеської 

національної академії харчових технологій; сприяння 

координації діяльності та поліпшення умов навчання, 

проживання, відпочинку, культурного розвитку і заняття 

спортом студентів, аспірантів Одеської національної 

академії харчових технологій, які є членами громадської 

організації «Студентська спілка Одеської національної 

академії харчових технологій». 
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-закуплені сантехнічні матеріали для повної заміни  і системи 

подачі води в блоках №212, №210 гуртожитку №4 (замінено 

всі труби, змішувачі, піддон) на суму 14000грн. 

Реалізовані проекти: 
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-закуплені сантехнічні матеріали для заміни каналізаційних труб 

і труб подачі води в гуртожитку №4 блоків 210 - 212, 110 - 112 на 

суму 9459,00грн., блоків 209-211  на суму 3796,80грн., блоків 

325, 225 на суму 1326.00 грн., блоків118, 218, 318, 418, 518 на 

суму 11750,00 грн. 
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- закуплені будівельні матеріали для проведення ремонтних 

робіт в робочій кімнаті 5-го гуртожитку на суму 6349,13 грн., 

закуплено сантехнічні матеріали для заміни каналізаційних 

труби і труб подачі води на суму 6408,2грн.  

 

 

 

- закупівля кульок для пневматичної рушниці - 1000,00грн. 

- закуплені сантехнічні матеріали для заміни каналізаційної 

труби і труб подачі гарячої та холодної води в гуртожитку №4 

блоків 325, 323, 225, 223  та до підвалу. На сумму  8574,00грн. 

- закуплені сантехнічні матеріали для заміни каналізаційної 

системи і системи подачі води в гуртожитку №2, №3  на суму 

більше 30000,00грн. 

-закуплені витратні матеріали: змішувачі з  

армованими шлангами для раковин, гофри, сифони , герметик, 

вогнегасники, лампочки світлодіодні і т.д. на суму 7300,00грн. 
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Ремонт в кабінетах розширенного медичного пункту ОНАХТ! 
  

00 
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Був проведений ремонт у трьох кабінетах (218,220,222): 
замінено вікна, двері, відремонтовано підлогу, стіни, стелю, 
повністю замінена проводка, сантехніка, закуплені кушетки, 

масажний стіл, інгаляційні апарати. 
Загальна  витрачена сума більше 350000,00грн.  
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Була проведена 
повірка існуючих 

фізіотерапевтичних 
апаратів (повірка 

проходить 1 раз на пів 
року на суму 
9500,00грн.) 
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Виготовлення та встановлення 

меморіальної дошки на честь 

видатного вченого,  

державного діяча, професора 

Чайковського  

Владислава Феліксовича. 

9000,00 грн. 
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https://www.onaft.edu.ua/


В гуртожитку №5 працює спортивно-тренажерний зал!  

Щорічно у ОНАХТ 
проводиться турнір з 

армреслінгу.  
  «ARM POWER»  
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Дякую за увагу!!! 
 

Голова ГО «ССА» 
Делі Ігор Іванович 

   095-080-32-79  
 

 


