Рішення Вченої ради ВП НУБіП України
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 29 жовтня 2021 року
(протокол №3) щодо доповіді заступника директора з навчально-наукововиробничих питань та інноваційно-господарської діяльності Андрія
ІВАНОВСЬКОГО про готовність та організаційно-технічні заходи і економічні
обґрунтування з проведення опалювального сезону
Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора з навчально-наукововиробничих питань та інноваційно-господарської діяльності Андрія ІВАНОВСЬКОГО,
Вчена рада відзначає:
- у 2021 році витрати на комунальні послуги становлять 4337,2 тис. грн, що майже
вдвічі більше (на 97,2%), ніж у 2020 році.;
- у 2021 році, порівняно з попереднім, тарифи на теплопостачання зросли на 94,1%, на
електроенергію та її розподіл – на 134,4%, водопостачання та водовідведення - на 25,8%;
- постачальниками теплової енергії є: ТОВ «НіжинТеплоМережі» (забезпечує
гуртожитки) та ТОВ «ЧТК» (опалює навчальні корпуси);
- згідно Рішення Виконавчого комітету Ніжинської міської ради Про встановлення
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з
постачання теплової енергії та постачання гарячої води по товариству з обмеженою
відповідальністю «НіжинТеплоМережі» для потреб бюджетних установ та інших
споживачів (крім населення) №380 від 07.10.2021р з 05 жовтня 2021 року тариф на теплову
енергію становить 4579,0 грн/Гкал, що більше, ніж вартість тарифу попереднього року на
122,7% (у 2,2 рази);
- застосуванням альтернативного теплопостачання для гуртожитків є вимушеною
необхідністю.
Для забезпечення проведення опалювального сезону й економного використання
енергетичних ресурсів Вчена рада ухвалила:
1.
Розробити план заходів з поетапного переведення котелень на альтернативні
джерела енергії з урахуванням внутрішніх можливостей.
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 Ніні ТРОСТ. і провідному фахівцю з
адміністративно-господарських питань гуртожитків Наталії ГОНЧАР:
−
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.

5. Заступнику директора з ННВП та ІГД:
−
вести облік використання ресурсів у відповідних журналах;
−
щомісячно проводити поточний аналіз використання енергоносіїв;
−
проводити моніторинг запірно-регулюючої апаратури та сантехнічного
обладнання систем водопостачання з метою попередження витоку води та її раціонального
використання.
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