
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 03 квітня 2018 року (протокол №10) щодо звіту  заступника директора з 
адміністративно-господарської роботи  Івановського Андрія Володимировича  

 
Заслухавши та обговоривши доповідь Івановського А.В., Вчена рада відзначає, що 

протягом 2017 року були проведені такі ремонтні роботи: 
хол центрального корпусу: 
-  облаштування стін (штукатурка, поклейка багетів, нанесення декоративної 

штукатурки, монтаж світильників); 
- влаштування стелі з гіпсокартону (монтаж гіпсокартону, шпаклівка, поклейка 

багетів, фарбування, монтаж світильників); 
-  встановлення дверних блоків; 
- облаштування підлоги (вирівнювання підлоги, укладання керамогранітної 

плитки, укладка декоративного панно); 
"Музей історії інституту" та "Музей пам'яті та гідності": 
- виготовлення вітрин, національної символіки, символіки НУБіП України та 

інституту, стендів; 
- художнє оформлення панорами "Бій під Крутами". 
- створення монументу "Бій під Крутами"  (різьба по дереву);  
  місце громадського користування першого поверху: 
- оздоблення керамічною плиткою; 
- влаштуванння підвісної стелі; 
- монтаж енергозберігаючих світильників; 
- встановлення сантехнічних перегородок. 
Всього 894,3 тис. грн. 
Ремонтні роботи з облаштування фасаду корпусу та благоустрою прилеглої 

території: 
- закупівля та укладання гранітних плит для входу до центрального корпусу; 
- облаштування території біля центрального входу (вирівнювання площадки, 

укладання бруківки, бордюрів та водостоків); 
- здійснення благоустрою (завезення землі, вирівнювання, закупівля та 

висадження зелених насаджень); 
- виготовлення та встановлення флагштоків. 
Всього 421,0 тис. грн. 
Ремонтні роботи приміщень навчальних корпусів: 
- приміщень двох деканатів ( монтаж гіпсокартонних перегородок, вирівнювання 

стін, монтаж підвісної стелі, заміна радіаторів на біметалеві, заміна електропроводки, 
встановлення світлодіодних панелей, заміна вікон на металопластикові, шпаклівка та 
фарбування стін); 

- приміщень аудиторного та лабораторного фонду (військового кабінету (№137), 
лабораторії взаємозамінності та стандартизації технічних вимірювань (№104), лабораторії 
експлуатації машин і обладнання (№201), лабораторія електроприводу (№205), лабораторія 
агрохімії, ґрунтознавства та безпеки ґрунтів (№211) лабораторія електротехнологій в 
аграрному виробництві (№222), лабораторія оцінки якості насіннєвого матеріалу (№223), 
лабораторія луб’яних та олійних культур (№224), лабораторія хімії (№225); 

Всього 511,3 тис. грн. 
Поточні ремонти аудиторного фонду     180,1 тис. грн. 
Косметичні ремонти гуртожитків      25,8 тис. грн. 
Заготівля дров та брикетів на опалювальний сезон   180,0 тис. грн. 
Ремонт с.г. техніки         457,4 тис. грн. 
Закупівля погрузчика фронтального ІТ 1600 на МТЗ-892   150,0 тис. грн. 



Власними силами:        2819,9тис.грн. 
Капітальний ремонт (заміна вікон): 

- фасадна частина спортивного залу; 
- крило актового залу дворового фасаду; 
- другий поверх лабораторного корпусу; 
- другий поверх корпусу факультету економіки, менеджменту та логістики. 

Всього 1000,0 тис. грн. 
Всього 3 819,9 тис. грн. 

Усі ремонтні роботи були виконані власними силами та на засадах благодійництва. 
 
Зважаючи на викладене вище, Вчена рада інституту ухвалює: 
 Провести капітальний ремонт: 
− увести в дію музеї "Історії інституту" та "Гідності і пам'яті". (Відповідальні: 

Лукач В.С., директор інституту, Івановський А.В., заступник директора з адміністративно-
господарської роботи, термін виконання – 30.04.2018);  

− сходового маршу до факультету економіки, менеджменту та логістики 
(Відповідальні: Лукач В.С., директор інституту, Івановський А.В., заступник директора з 
адміністративно-господарської роботи, термін виконання – 19.05.2018); 

− нових приміщень бухгалтерії (Відповідальні: Івановський А.В., заступник 
директора з адміністративно-господарської роботи, термін виконання – 01.07.2018); 

− приміщень господарської частини (Відповідальні: Івановський А.В., заступник 
директора з адміністративно-господарської роботи, термін виконання – 05.08.2018); 

− коридору лабораторного корпусу №1 (Відповідальні: Івановський А.В., 
заступник директора з адміністративно-господарської роботи, Кушніренко А.Г., в.о. декана 
факультету інженерії та енергетики, термін виконання – 05.02.2018); 

− приміщень аудиторного та лабораторного фонду (хімії (№224).; агрохімії, 
ґрунтознавства та безпеки ґрунтів (№211); аналізу якості насіннєвого матеріалу (№222); 
виробництва с.г. культур (ННВП); фізики (№219); електротехнологій в аграрному 
виробництві (№221); агротехніки та сільськогосподарських машин (№208); лекційної з 
математика та фізика (№220); військового кабінету (№137); приміщень 6 кафедр та 2 
деканатів) (Відповідальні: Івановський А.В., заступник директора з адміністративно-
господарської роботи, Кушніренко А.Г., в.о. декана факультету інженерії та енергетики, 
термін виконання – 30.08.2018); 

− місця громадського користування на другому поверсі (факультет економіки, 
менеджменту та логістики) (Відповідальні: Івановський А.В., заступник директора з 
адміністративно-господарської роботи, Царук Н.Г., в.о. декана факультету економіки, 
менеджменту та логістики, термін виконання – 30.08.2018). 

Провести благоустрій прилеглої до навчального корпусу території (Відповідальні: 
Лукач В.С., директор інституту, Івановський А.В., заступник директора з адміністративно-
господарської роботи, Заверткін А.А., начальник відділу ТЗН, інформатизації та 
дистанційної освіти, термін виконання – 30.08.2018). 

Запровадити систему енергозбереження та досягти економії електричної енергії 10-
17%, теплової енергії 8-15% (до початку опалювального сезону) (Відповідальні: 
Івановський А.В., заступник директора з адміністративно-господарської роботи, Гескін 
Д.В., головний інженер, термін виконання – 13.10.2018): 

− модернізація системи опалення: заміна стояків зі старими трубами на 
поліпропіленові, заміна радіаторів опалення з більшою тепловіддачею, встановлення 
термостатичних вентилів; 

− заміна вікон на енергозберігаючі з утепленням відкосів для зменшення втрат 
тепла;  

− модернізація системи водопостачання та водовідведення гуртожитків; 
− модернізація системи освітлення гуртожитків: перехід на світлодіодне 



освітлення, встановлення датчиків руху в коридорах та датчиків освітленості на прилеглих 
територіях. 
 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
 
Cекретар                     О.В. Безпала 
 
 


