Рішення Вченої ради ВП НУБіП України
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 30 вересня 2020 року
(протокол №2) щодо доповіді заступника директора з навчально-наукововиробничих питань та інноваційно-господарської діяльності Івановського А.В. про
готовність матеріально-технічної бази інституту та структурних підрозділів до роботи
в зимовий період
Заслухавши та обговоривши доповідь Івановського А.В., Вчена рада відзначає:
більшість із запланованих заходів на 2021 рік стосовно підготовки інституту до осінньозимового періоду було вже виконано, а саме замінено радіатори опалення з більшою
тепловіддачею та термостатичні вентилі, утеплено відкоси, замінено несправні
опалювальні прилади, проведено ревізію регулювально-запірної арматури, встановлено
тепловідбиваючі екрани, перехід на енергоефективне освітлення (світлодіодні лампи),
проведено теплоізоляцію місць з найбільшою втратою тепла, модернізовано системи
опалення: заміна стояків зі старими трубами на поліпропіленові; встановлено крани
Маєвського та термостатичні вентилі.
У той же час Вчена рада звертає увагу на: те, що для нормального функціонування
діяльності інституту в опалювальний період з дотриманням при цьому санітарногігієнічних норм є ряд проблем, а саме застарілі ділянки теплотраси, вікна та двері
гуртожитків не енергоефективні, не достатнє утеплення гуртожитків, обмежене
фінансування енергоносіїв особливо гуртожитків.
Зважаючи на викладене вище, Вчена рада інституту ухвалює:
1. При формуванні розкладу враховувати тривалість світлового дня з метою
зменшення витрат електроенергії на освітлення аудиторно-лабораторного фонду (Декани
факультетів, диспетчер).
2. Керівникам структурних підрозділів, завідувачам лабораторій та аудиторій:
- здійснювати чіткий контроль за дотриманням заходів економного
використання енергоресурсів на робочих місцях;
- після закінчення роботи забезпечити знеструмлення приладів, робота яких
непотрібна для функціонування інституту в нічний час;
- при поточному ремонті замінювати застарілі енергозатратні світильники на
LED лампи з високим ККД;
- при виборі нового технологічного та лабораторного обладнання надавати
перевагу енергоощаднішому;
- застосовувати заходи щодо максимального збереження тепла.
3. НПП та адміністративно-господарському персоналу:
- заборонити використання електричних обігрівальних приладів та саморобних
електроприладів, які не мають сертифіката відповідності;
- побутові
електроприлади
(мікрохвильові
печі,
електрочайники)
використовувати лише під час обідньої перерви.
4. Коменданту навчального корпусу Трост Н.В. і провідному фахівцю з
адміністративно-господарських питань гуртожитків Гончар Н.М.:
у період відсутності НПП, адміністративно-господарського персоналу та
студентів контролювати забезпечення мінімальної освітленості коридорів і
місць загального користування;
слідкувати за своєчасним утепленням вікон та місць інфільтрації холодного
повітря в опалювальний період.
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