Рішення Вченої ради з питання « Про готовність університету
до роботи в зимовий період 2017-2018 рр.»
від 30.10.2017
Підготовка університету до роботи в зимовий період 2017-2018 рр.проводилась під
гаслами енергозбереження. Відсутність достатнього фінансування в значній мірі визначило
пріоритети і обсяги робіт. Всі роботи виконувались власними силами із спонсорських
матеріалів.
Профілактичні роботи виконані у відповідності до плану робіт (скління, ремонт вікон,
ревізія обладнання, підготовка техніки та ін.) Ці роботи потребують значних витрат матеріалів.
Капітальні роботи в основному виконувалися власними силами.
Навчальний корпус відремонтовано:
1. Ремонтні роботи 3-х поверхів прибудови №3 – це 1027 м де проводилося ЗНО.
2. Ремонт 11 аудиторій загальною площею понад 1616 м .
3. Покриття підлоги лаком понад 300 м м (ЕНС, філологія, хімія).
4. Відремонтовано понад 450 м м’якої покрівлі.
5. Заміна біля 1,0 тис. світлодіодних ламп.
7. Заміна випускної каналізаційної мережі 8-го блоку.
8. Обладнання входу в навчальний корпус в блоці №3 з влаштуванням міста для паління..
Гуртожитки:
1. Заміна 19 м м вікон на пластикові (1,5 гурт.).
2. Заміна стояків гарячого та холодного водопостачання різного діаметру – понад 100 м.п.
Житлові будинки:
1. Ремонт приміщень для розміщення ЖЕВ та паспортного столу в гурт. №2 – 63,7 м .
2. Ремонт м’якої покрівлі буд. 9,10 та скатної покрівлі буд. №3,4,7.
3. Капітальний ремонт теплотраси з заміною старих труб d 159мм -160 м на предізольвані
d 100мм та d 50 мм - 320 м.
Поліклініка:
1. Ремонт приміщень площею 100 м , встановлення 2-х пластикових вікон, ремонт туалету,
гарячого, холодного водопостачання та водовідведення.
2. Встановлення металевої двері та решіток на вікна.
Будівля дитячого садка:
1. Ремонт покрівлі – 60 м .
Територія містечка.
1. Відремонтовано своїми силами понад 150 м доріг та 75 м – підрядним способом, за
рахунок коштів мешканців житлових будинків.
2. Почата розбудова дитячого майданчика площею 1000 м .
3. Ремонт запірної арматури трубопроводу насосної станції.
Також було закуплено пластинчатий теплообмінник для підігріву гарячої води.
З метою зменшення витрат на енергопостачання відключено від опалення всі
приміщення університету, які знаходяться за межами навчальних корпусів.
На період зимових канікул передбачено переміщення підрозділів з нового навчального
корпусу і частини старого, зниження температури в приміщеннях навчального корпусу до 9-10
С.
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Вчена рада постановляє.
1. Доповідь проректора з АГР Яценка Д.К. взяти до відома.
2. Комісії з питань енергозбереження до 15.11.2017 року прийняти всі приміщення до
роботи в зимовий період.
Відповідальні – проректор з АГР Яценко Д.К.
Термін – до 15.11.2017р.

3. Проректору з АГР Яценко Д.К., гол. енергетику Мітрюхіну Ю.В. терміново вжити
заходи
з питання переводу житлових будинків на прямі договори з
ПАТ«Дніпрообленерго».
Відповідальні - проректор з АГР Яценко Д.К., гол. енерг. Мітрюхін Ю.В.
Термін – протягом 2017 р.
4. Відділу кадрів терміново вжити заходи по комплектації кадрами котельню, відділ
головного механіка та електрика.
Відповідальні – нач. від. кадрів Баркалов В.М.
Термін – грудень 2017 р.
5. Продовжити роботи по заміні труб теплотраси на предізальовані.
Відповідальні – проректор з АГР Яценко Д.К.
Термін – протягом року.

