
Звіт адміністративно- господарчої 

частини університету за 2017 рік



НТУ «ХПІ» нараховує:

навчальних корпусів - 130 641 м2

гуртожитків – 106 081,3 м2

кровель – 100 000 м2 

з них відремонтовано 59 374 м2 

туалетов -627 шт. 

(відремонтовано -379 шт.)

душеві – 208 шт.

(відремонтовано – 203 шт.)



Надходження коштів на рахунок університету за 2017 рік:

• від аренди - 3 164 970,00 грн,

в тому числі:

- орендна плата –

2 811 200,70 грн

- оплата експлуатаційних

витрат- 353 769,30 грн  



Зібрані кошти по студмістечку за 2017 рік :

30 357 654,67 грн

• За проживання денних студентів -18 186 017,00 грн

• За проживання по договору – 3 304 077,39 грн

• За проживання іноземних студентів – 6 067 100,66 грн

• Сума нарахованих субсидій – 2 899 825,40 грн

• Сума повернень  студентам - -99 365, 78 грн



Навчально-виробничий центр за 2017 рік

виконав загальний обсяг виконаних робіт за 2017 рік 476985,80 грн:

 замовлення кафедр і підрозділів університету 297389,70 грн

 по хоздоговорам виконання склало 179596,10 грн



•

Виготовлення та встановлення металевих 

конструкцій.
Грати на вікна

.

• Встановлення пандусу в електрокорпусі



Енергоносії
Учбовий городок Студмістечко Економія,

грн.2014 2017 2014 2017

Теплопостачан

ня,

тис. Гкал

14,7 13,2 15,2 13,6 4 346 273

Електроенергія,

тис. кВт/ч 2592 2537 3964 3605 273 600

Газ,

тис. м³
14,6 11,9 109 102 77 600

Вода,

тис. м³
102 94 476 335 1 995 408

Ітого 6 692 881

Економія енергоносіїв і комунальних послуг



У 2017 році відділом постачання було проведено 

                                            тендерних торгів та допорогових закупівель – 85; 

      у тому числі: 

- відкриті торги – 6; 

- переговорна процедура закупівлі – 24; 

- допорогові закупівлі – 55. 

                  Загальна сума коштів за укладеними договорами - 74 358 456,29 грн. 

      у тому числі: 

- відкриті торги – 2 974 274,85 грн  

- переговорна процедура закупівлі – 69 053 808,44 грн 

- допорогові закупівлі – 1 960 488,25 грн 



Освоєно коштів по капітальному та 

поточному ремонтах університету за період з 

01.01.2017р. по 31.12.2017р.

3 418,7 тис. грн.,
в тому числі:

Капітальний ремонт гуртожитків –

774,0 тис. грн

Капітальний ремонт навчальних корпусів та 
інфраструктури - 1188,9 тис. грн

Поточний ремонт та послуги - 1455,8 тис. грн



СПОНСОРСЬКІ КОШТИ:

АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ:
1. Влаштування огорожі території лижної бази – (328,5 

тис. грн.);

2. Капітальний ремонт внутрішньо-майданчикових 

інженерних

мереж та споруд, електропостачання, 

електроосвітлення СОТ "Політехнік" – (206,1 тис. грн.);

3. Поточний ремонт каб. №15 ректорського корпусу –

(56,0 тис. грн.);

4. Поточний ремонт фасаду електрокорпусу – (130,0 

тис. грн.);

5. Капітальний ремонт внутрішньо-майданчикових 

інженерних мереж та споруд, водопостачання, 

каналізації СОТ "Політехнік" – (480,8 тис грн.).

ВСЬОГО:  1201,4 тис. грн.



 Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття

тротуару біля

адміністративного корпусу –

(96,0 тис. грн.).

ВСЬОГО СПОНСОРСЬКИХ 

КОШТІВ:  

1297,4 тис. грн.



Капітальний ремонт об'єктів університету
СПЕЦ.ФОНД:

.Ремонт гуртожитків:

• Гуртожиток №13 – ремонт душових, кухонь. Заміна

• трубопроводів холодного та гарячого водопостачання, системи вентиляції. 

Облаштування металопластикових перегородок - (469,7 тис. грн.);

• Експертиза проекту гуртожитку №13 – капітальний ремонт душових, кухонь та 

коридорів – (1,2 тис. грн.);

• Розробка кошторисної документації гуртожитку №13 –

капітальний ремонт душових, кухонь та коридорів –

(3,1 тис. грн.);

•Гуртожиток №14 – ремонт душових. Заміна трубопроводів

холодного та гарячого водопостачання, каналізації. 

Облаштування нової системи примусової вентиляції, ремонт 

будівельної частини гуртожитку - ( 300 тис. грн.).

ВСЬОГО:  774,0 тис. грн.





Ремонт учбових корпусів та інфраструктури:

• Техничной корпус – ремонт покрівлі з заміною обрешетування та

покриття – (150,0 тис. грн.);

• Палац Студентів – ремонт покрівлі, північного та східного фасаду –

(801,6 тис. грн.);

• Експертиза проекту покрівлі Головного аудиторного корпусу – (1,5

тис. грн.);

• Ремонт кабельної лінії від ТП – 1543 до житлового будинку по вулиці

Клочківській, 222 –

(15,4 тис. грн.).

• СОТ "Політехнік" – розроблений проект устрою інженерних мереж

– водопровід, каналізація, електропостачання – (220,4 тис. грн.).

ВСЬОГО: 1188,9 тис. грн.



Поточний ремонт кровель корпусів університету

• 3-й лабораторний корпус – (8,1 тис. грн.);

• Головний корпус – (46,8 тис. грн.);

• Математичний корпус – (33,6 тис. грн.);

• Обчислювальний центр – (16,6 тис. грн);

• Лабораторія МІОМ з ТП – 1 – (15,1 тис. грн.);

• Адміністративний та малий електрокорпус – (13,8 

тис. грн.);

• Головний аудиторний корпус – (10,6 тис. грн.);

• Лабораторний корпус - "Навчально – виробничий

центр" – (16,2 тис. грн.);

• Фізичний корпус – (48,5 тис. грн.);

• Інженерний корпус – (190,6 тис. грн.);

• Електрокорпус – каф. "Передання електричної

енергії" – (11,0 тис. грн.);

• каф. "Промислової і біомедичної електроніки" –

(25,6 тис. грн.). 

ВСЬОГО:  436,5  тис. грн.



Об’єкти НТУ «ХПІ» які були відремонтовані

будівельною групою у 2017 році.
№ Приміщення НТУ " ХПІ" Перелік виконаних робіт

1 Кафедра "Хімічної техніки і 

промислової екології".

Повний ремонт аудиторій

№ 20, 20-а та прилеглого

корридора.

2 Кафедра "Деталі машин і 

прикладної механники".
Повний ремонт аудиторії.

3 Кафедра « Електричні 

апарати».

Повний ремонт аудиторії

№ 311, викладацька.

4 Кафедра « Теорія і системи 

автоматизованого 

проектування механізмів і 

машин». 

Повний ремонт аудиторії

№ 1102, 1103.

5 Кафедра "Підйомно 

транспортних машин"  У- 1

Повний ремонт аудиторії

№1202.

6 ГАК  Аудиторія № 317 Ремонт аудиторії

7 Кафедра  «Електричні

машини».
Ремонт 2-х аудиторій

8 Арсенал ідей Україна 

«Іноваційний освітній 

Ремонт приміщення

№ Приміщення НТУ " ХПІ" Перелік виконаних робіт

8 Кафедра «Технологія 

кераміки, вогнетривів, 

скла та емалей»

Ремонт аудиторії

9 Кафедра " Системи і 

процеси управління"

Ремонт 2-х аудиторій №309,

№310.

10 Центр підготовки

іноземних громадян

Ремонт аудиторії : 

301,302,303,305,308,309,319;

Коридори: 1 поверх, 3 поверх

11 Гуртожиток № 10 Ремонт коридорів: 1 поверх, 5 

поверх; 

Блоки : 307,309; Відкоси 39 

шт.

12 Гуртожиток № 1 секція

№ 5

Ремонт: кухні 4 поверх, 5 

поверх.

13 У-1 Ремонт коридорів з 8 по 14 

поверхів.

14 Гуртожиток № 7 - кухні : 3, 5 поверх;

- коридор: 3, 5 поверх;



Центр підготовки іноземних громадян

Ремонт аудиторій : 

301,302,303,305,308,309,319;

Коридори: 1 поверх, 3 поверх;

Центральний вхід - сходи



Гуртожиток № 10  Відремонтовано- коридори: 1 поверх, 5 поверх;

: - кімнати : №204, №404, №307, №309;

 Замінили 73 вікна, відремонтували відкоси



Гуртожиток № 7
 - кухні : 5 поверх;

 - коридор: 5 поверх;

 - «розширювач» : 5  поверх;

 - оновлений тренажерний зал.





Корпус      

У-1

 Відремонтовано :

 - коридори : з 8 по 14 поверхи;

 - кафедра «Підйомно-транспортних машин», аудиторія: 
№1202;

 - кафедра «Теорія і системи автоматизованого проектування 
механізмів і  машин»,  аудиторії: № 1102, №1103.



Фізичний корпус

Відремонтовано: «Комп’ютерний

центр колективного користування

НТУ «ХПІ» ім. професора Дабагяна

А.В.

Електротехнічний корпус

 Відремонтовано приміщення для -

арсенал ідей Україна «Іноваційний

освітній проект для дітей та молоді».





За період 2017 року було витрачено коштів на ремонтно-будівельні роботи на суму : - 140896 грн.87коп.



ЗАМІНА ПРИЛАДІВ ОПАЛЕННЯ –
РЕКТОРСЬ-КИЙ КОРПУС  К. 15

УСТАНОВКА ДАТЧИКІВ ТЕМ-ПЕРАТУРИ І 
АВТОРЕГУЛЯТОРА ПОТОКУ ТЕПЛОНОСІЯ 
НА ТЕПЛОВОМУ ПУНКТІ ТЕХНІЧНОГО 
КОРПУСУ

 Заміна водопроводу на кафедрі тракторобудування та на 2-му поверсі
Технічного корпусу, в тепловому пункті Радіокорпусу, в комп'ютерно-
навчальному класі (стара фізика);

 Ремонт кімнат загального користування: 1-й поверх, малий Технічний
корпус; -Ректорський корпус; -на 2-му поверсі ГАК, праве крило;

 Установка обсадної муфти в ГАК, 1-й поверх;

 Заміна стояків водовідведення на 2-му та 3-му поверсі Хімічного корпусу;

 Ремонт головного стояка опалення в ГАК на першому поверсі к.102;



УСТАНОВКА САНІТАРНО-

ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

ВОДОГРІЙНИЙ ПРИЛАД ,

3 ПОВЕРХ, АДМІНІ-

СТРАТИВНИЙ

КОРПУС



ЗАМІНА СТОЯКІВ 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ –

3 ПОВЕРХ, КАФЕДРА 

БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА 

АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ, 

ХІМІЧНИЙ КОРПУС

ЗАМІНА ВОДОПРОВОДУ НА 2-МУ ПОВЕРСІ 
ТЕХНІЧНОГО КОРПУСУ -25 М/П;



 Ремонт пожежного водопроводу «Гігант», секція 5, підвал;

 Ремонт і заміна ділянки теплотраси від теплової камери до У-

5; 

 Ремонт ділянки теплотраси - секція №5 «Гігант»;

 Ремонт кімнат загального користування на 3 поверсі секції 9 

«Гігант»; 

 Відновлено оглядовий колодязь водовідведення Палацу 

студентів; 

 Заміна частини головного стояка системи опалення секції 8 

«Гігант»; 

 Ремонт та відновлювальні роботи у зовнішній системі водовідведення 

«профілакторія» до колектора водовідведення на вул. Пушкінська.

 Ремонт теплового пункту гуртожитку №4;

 Ремонт системи водопостачання, водовідведення з прибудинковою 

магістраллю, опалення, заміна радіаторів опалення гуртожитку №4.

Технічна ділянка № 2 (студмітечко Гігант)
Замінено трубопроводу загальною довжиною 620 м/п.



 Заміна стояка опалення гуртожитку №13;

 Заміна водопроводу в підвальному примі-
щенні гуртожитку №13;

 Заміна корінних засу-вок і ділянки зовніш-
ньої мережі водопрово-ду, ремонт системи 
опалення, заміна радіаторів опалення 
гуртожитку №7

Ремонт системи водо-
постачання, заміна ра-діаторів
опалення та система автоматики 
на тепловому пункті гуртожитку 
№3;

Заміна трубопроводу системи 
водопостача-ння, заміна стояків 
опалення та ремонт системи 
опалення в підвальних 
приміще-ннях гуртожитку №12;

Ремонт системи 

водопостачання і опалення 

гуртожитку №9;



Технічна ділянка № 4 (У-4, гуртожитки)
Замінено трубопроводу загальною довжиною 646 м/п.

 Заміна трубопроводу холодної води на тепловому пункті У-4 на ПП Ø63- 60м/п;
 Заміна трубопроводу хол. води в підвалі підготовчого факту на ПП Ø63-90м/п;
 Заміна трубопроводів подачі і звороту теплотраси на гуртожиток №8 Ø100 - 40м/п;
 Ремонт і заміна трубопроводів подачі теплоносія на підготовчому факті та житловому будинку 

(горище): труба пластикова Ø110 - 90м/п, Ø89 - 50м/п, Ø50 - 50м/п, Ø32 - 60м/п, засувки Ø100 -
2шт;

 Заміна трубопроводу водовідведення в гуртожитку №8 - ППØ100 - 30м/п;
 Підключення пожежних стояків до трубопроводу в підвалі гуртожитку №10 - труба металева 

Ø76 - 100м/п;
 Ремонт санвузлів в 6-ти блоках гуртожитку №10: заміна труб, унітазів, умивальників
 Ремонт водовідведення в душових гуртожитку №10 - Ø100 - 16м/п;
 Заміна трубопроводу на підготовчому факультеті - Ø32- 30 м/п; 
 Ремонт стояків опалення з промиванням радіаторів гуртожитку №14;
 Заміна трубопроводів холодної води гуртожитку №14 - Ø50- 30м/п;



ВПЕРШЕ В НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ВИКОНАЛИ ПАЙКУ ТРУБИ ПП Ø 100



ЗАПЛАНОВАНІ 

РОБОТИ 

ПО КАПІТАЛЬНОМУ ТА 

ПОТОЧНОМУ РЕМОНТУ НА 

2018 РІК



 Навчальні корпуси ( 1 295 тис. грн.)

o Технічний корпус -проект ремонту покрівлі                  60 тис.грн.

o Хімічний корпус -проект ремонту покрівлі 55 тис.грн.

o Технічний корпус – ремонт покрівлі 600  тис.грн.

o Хімічний корпус – ремонт покрівлі 580  тис.грн.

 Гуртожитки (800 тис. грн.)

o Гурт. №14–ремонт чоловічих душових (1 поверх)       300 тис.грн.

o Гурт. №15 –проект ремонту душових 50 тис.грн.

o Гурт. №15 – експертиза проектів 10 тис.грн.

o Гурт. №15 – ремонт                 440 тис.грн.

 Додаткові роботи

o Хімічний корпус- укріплення віконних простінків, асфальтування і 

водовідве-дення дворової частини                               350 тис. грн.

o Реконструкція приміщення будівлі колишньоїг

їдальні № 818 - під французьський IT –центр               25 млн. грн.



• Навчальні корпуси (1,225млн. грн.)

o У-2 – ремонт покрівлі (260кв. м), прибудова – 180 тис. грн.

o Корпус громадських організацій-покрівля, частина фасаду 69,10 тис. грн.

o Каф. турбинобудування – ремонт покрівлі                              180 тис. грн.

o Гаражні приміщення-покрівля 190 тис. грн.

o Технічний корпус – ремонт покрівлі 100 тис. грн.

o Ректор.корпус-відновлення вимощення з боку двор.фасаду 200 тис. грн.

o Їдальня-посилення простінків куточком 60 тис. грн.

o Малий ел.корпус 3 пов.-ремонт чол.туалету, посилення

віконних перемичок каф. "Інформатики та інтелекуальной власн.»           190 тис. грн.

o Хімічний корпус-покрівля 50 тис. грн.

o Ел.корпус - 3пов. ауд. 8 рем.стелі, рем.приямків 104,30 тис. грн.

o Ел.корпус каф. –каф."Промислової і біомедиц.електрон." стелі 95,70 тис. грн.

o Обчислювальний центр-ремонт вимощення 200     тис. грн.



•Гуртожитки (2 295,10 тис. грн.)

oГуртожиток №11–ремонт 1-го поверха 180 тис. грн.

oГуртожиток №9 –кровлі окремими місцями               25 тис. грн.

oГуртожиток №1 - секція 3 200 тис. грн.

oГуртожиток №4 – ремонт наружних цегляних стін 65 тис. грн.

oГуртожиток №3 – ремонт покрівлі, тамбура 40 тис. грн.
oГуртожиток №12 – ремонт покрівлі                             25 тис. грн.

oГуртожиток №14 – ремонт покрівлі                             25 тис. грн.

oГуртожиток №14 - пристрій припливно-витяжної

вентиляції у душі 1-го поверху                                            96 тис. грн.



Вартість капітального ремонту навчальних корпусів, гуртожитків та об'єктів 

інфраструктури, згідно енергоаудиту, проведеного ЄІБ, (без ПДВ)  

на 2018 рік 
№                           Об'єкт Рік викон. Назва в звіті з енергоаудиту П-2, євро 

1 Головний аудиторний корпус 2018 Навчальний корпус Г-3 558900 
2 Ректорський корпус 2018 Навчальний корпус А-3 196500 
3 Електротехнічний корпус 2018 Навчальний корпус АБ-3   1331700 
4 Обчислювальний центр 2018 Навчальний корпус К-3 455350 
5 Навчальний корпус У-4 2018 Навчальний корпус  У-4   223000 

                                                                                     на 2019 рік 
 

№                           Об'єкт Рік викон. Назва в звіті з енергоаудиту П-2, євро 

1 Навчальний корпус У-1 2019 Навчальний корпус В-14   1584300 
2 Учбовий корпус У-2 2019 Навчальний корпус Б-7   1037860 
3 Адміністративний та малий 

електрокорпус 

2019 Адміністративно-навчальний корпус 

Ц-3 

420500 

4 Хімічний корпус 2019 Навчальний корпус Д-4   518700 
6 Інженерний корпус 2019 Навчальний корпус М-3   304500 
7 Технічний корпус 2019 Навчальний корпус Н-3   229800 
8 Кафедра пластмас 2019 Навчальний корпус АА-3   141600 
9 3-х пов. корпус вул. Пушкінська,85 2019 Навчальний корпус У-4       

519400 
10 Вул. Артема, 50А 2019 Спортивний/навчальний корпус    

1394000 
11 Гуртожиток №4 2019 Гуртожиток Г-5      

245600 
12 Гуртожиток №1 "Гігант" 2019 Гуртожиток Б-5    

1979600 
 



№                           Об'єкт Рік викон. Назва в звіті з енергоаудиту П-2, євро 

1 Фізичний корпус 2020 Навчальний корпус Л-4   324700 

2 ХКТК 2020 Навчальний корпус      

442300 

3 Будівля 4-х пов. вул. Багалія,13 2020 Навчальний корпус      

186400 

4 Палац студентів 2020 Навчальний корпус – Палац 

студентів 

     

460200 

5 Гуртожиток  №5 2020 Гуртожиток В-5      

512900 

6 Гуртожиток №13 (вул. Клочківська, 218а) 2020 Гуртожиток №9      

573800 

7 Гуртожиток №14 2020 Гуртожиток №14      

464800 

8 Гуртожиток №15 2020 Гуртожиток №15      

364300 
 

на 2020 рік:



на 2021 рік 
 

№                           Об'єкт Рік викон. Назва в звіті з енергоаудиту П-2, євро 

1 Кафедра  жирів 2021 Лабораторний корпус АЖ-3 118200 

2 3-й лабораторний корпус 2021 Лабораторія О-3  69500 

3 Математичний корпус 2021 Навчальний корпус Т-3 180400 

4 Учбовий корпус (Весніна, 5а) 2021 Навчальний корпус 439100 

5 Вул. Пушкінська,85 2021 Навчальний корпус – Спортивний 

центр 

  370300 

6 НДПКІ "Молнія" 2021 Навчальний/лабораторний корпус   610800 

7 Гуртожиток №7 2021 Гуртожиток №7 593200 

8 Гуртожиток №10 2021 Гуртожиток №10      

354000 

9 Гуртожиток №11 2021 Гуртожиток №11      

446100 
 

                                                                                                на 2022 рік 

№                           Об'єкт Рік 

викон. 

Назва в звіті з енергоаудиту П-2, євро 

1 Лабораторний корпус 2022 Навчальний корпус И-3 1032700 

2 Кафедра турбінобудування 2022 Навчальний корпус АВ-4 321800 

3 Лабораторія МІОМ с ТП-1 2022 Будівля навчального корпусу 143100 

4 Громадський будинок №21 2022 Навчальний корпус Ш-2 122500 

5 Книгосховище з переходом 2022 Бібліотека 127000 

6 Учбовий корпус У-3 2022 Навчальний корпус 180500 

7 Учбовий корпус У-5 2022 Навчальний корпус У-5 181900 

8 Гуртожиток №9 2022 Гуртожиток №9 443600 

9 Гуртожиток №12 2022 Гуртожиток №12 459900 

  
 




