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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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НАКАЗ№ r ~с1 
«31 )) 1D 2016 р. 

З метою економії тепла і електроенергії, створення сприятливих умов для 

роботи підрозділів університету, проведення навчального процесу та наукової 

роботи та враховуючи необхідність своєчасної якісної підготовки матеріально

технічної бази НТУУ "КПІ" до експлуатації в осінньо-зимовий період, 

НАКАЗУЮ: 

1. Деканам факультеті в, директорам інститутів, завідувачам кафедр, директору . . . . . 
студм 1стечка та кершникам 1нших структурних шдроздшш уюверситету: 

1.1.Провести утеплення приміщень підрозділів. Забезпечити виконання правил 

техніки безпеки при проведенн і uих робіт. 

1.2.Переглянути 1 контролювати режим осштлення прим1щень з метою 

зменшення витрат на електроенерпю. 

2. Начальнику відділу контролю використання та оренди майнового комплексу 
Мединцеву І.А . визначити і довести умови роботи до організацій, які 

орендують приміщення в університеті, в зимовий період. У випадках 

невиконання ними даного наказу вжити заходІВ згщно чинного законодавства. 

3. Покласти відповідальність за підготовку підрозділів до експлуатації в 

осінньо-зимових умовах, за додержанням режиму економії тепла та 

електроенергії на деканів факультетів, директорів інститутів, завідуючих 

кафедр та керівників інших структурних підрозд ілів університету. 

4. З метою безумовного забезпечення графіку навчального процесу, економії 
тепла і електроенергії в межах світлового дня із збереженням 40-годинного 

робочого тижня керівникам підрозділів пропонується встановити наступний 

графік роботи: 

- для працівників, що працюють за п ' ятиденним робочим тижнем- з 

понеділка по четвер з 8.30 до 17.15 (обідня перерва з 13.00 до 13.30), п'ятниця 
з 9.00 до 16.45 (об ідня перерва з 13.00 до 13.45)в межах затвердженого 

графіку; 



- для працівників, що працюють за шестиденним робочим тижнем - з 

понеділка по п 'ятницю з 9.00 до 17.00 (обідня перерва з ІЗ.ОО до 14.00). 
субота - з 9.00 до 14.00 (без перерви на обід). 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів Якименка Ю.І., 
Киричка П.О., Новікова О.М., Ільченка М.ІО., Ковальова П.В., Сидоренка С.І. , 

керуючого справами Цимбаленко Я.Ю. 

6. Наказ чинний з 01.11.2016 року по 08.03.2017 року. 

Ректор М.3. Згуровський 



у вносить: 

а вами 

---+---ІНІ--#--
ЯJО. Цимбаленко 

Перший проректор 

Проректор з наукової 

роботи 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (навчально-виховний напрямок) 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

(перспективний розвиток) 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (Департамент міжнародного 

співробітництва) 

Погоджено: 

Проректор з адм іністративно-господарської 

роботи 
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1. Керуючий справами 
Елс1стро1111а 1сопія: 

2. На розмноження (в усі підрозділи 

університету) 


