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Звіт адміністративно- господарчої 

частини університету за 2019 рік



Надходження коштів на рахунок університету за 2019 рік:

• від аренди - 6 662 340 грн,

в тому числі:

- орендна плата –

3 113 004 грн

- оплата експлуатаційних

витрат- 585 324 грн

- комунальні послуги –

2 394 705 грн

- земельний податок

569 308 грн.



Зібрані кошти по студмістечку за 2019 рік :

31 844 224 грн

• За проживання денних студентів -18 778 806 грн

• За проживання по договору – 5 216 557 грн

• За проживання іноземних студентів – 5 824 927 грн

• Сума нарахованих субсидій – 280 198 грн

• Сума повернень  студентам - 135 635 грн



Енергоносії
Учбовий городок Студмістечко Економія,

грн.2018 2019 2018 2019

Теплопостачання,

тис. Гкал 12,98 10,62 12,01 10,52 6 134 372

Електроенергія,

тис. кВт/ч 2360 2678 3496 3696 -1 408 384 

Газ,тис. м³
11,9 10,2 99,26 95,80 45 150

Вода,тис. м³
94 89 417 311 2 713 284

Ітого 7 484 422

Економія енергоносіїв і комунальних послуг



До Навчально- виробничого центру надійшло 
замовлень кафедр і підрозділів університету  
на суму - 604 359 грн.

по хоздоговорам - 257 973,00 грн



Технологічний парк Технологічний парк



У 2019 році відділом постачання було проведено 

тендерних торгів та допорогових закупівель – 23;

у тому числі:

- відкриті торги -10

- переговорна процедура – 13

- допорогові закупівлі – 1

Загальна сума коштів за укладеними договорами –

102 521 697,13 грн. у тому числі:

- відкриті торги 43 746 977,64 грн.

- переговорна процедура закупівлі – 58 774 719,49 грн.

- допорогові  закупівлі  - 24 000,00 грн.

Відділ постачання



Освоєно коштів по капітальному та поточному     
ремонтах університету за період з 01.01.2019р. по 
31.12.2019р.

22 398,58 тис. грн.,

в тому числі:

• Капітальний ремонт гуртожитків та учбових корпусів –

21 249,6  тис. грн

• Поточний ремонт гуртожитків та навчальних корпусів -

1 148,98 тис. грн



Капітальний ремонт об'єктів університету

1. Ремонт гуртожитків:
- Гуртожиток №2 – ремонт фасаду – (600,00 тис.грн.).

ВСЬОГО ПО ГУРТОЖИТКАХ:  600,00 тис.грн.



2. Ремонт учбових корпусів та інфраструктури:

• - Технічний корпус – ремонт покрівлі –

(188,90 тис.грн.);

• - Хімічний корпус – ремонт покрівлі – (20,00 тис.грн.);

• - Кафедра "Пластмас" (Східне крило), ремонт частини

покрівлі – (30,6 тис.грн.);

• - Обчислювальний центр – ремонт тротуарів біля центру –
(550,10 тис.грн.);

• - Корпус У-3 – розробка проектно-кошторисної
документації, ремонт корпусу, авторський та технічний нагляд
за кап.ремонтом – (2024,1 тис.грн.);



•

•

Ремонт коворкінг центру –(1967,00тис.грн).



• Реконструкція нежитлової будівлі під учбово-адміністративний центр

• по вул. Алчевських,48а – технічний нагляд за роботами по

• реконструкції нежитлової будівлі, авторський нагляд – (15868,9 тис.грн.);

ВСЬОГО ПО КОРПУСАХ:   

20 649,6 тис. грн. 

•



Поточний ремонт об’єктів університету
1.Ремонт корпусів:

• - Кафедра "Турбінобудування" – ремонт покрівлі –
(66,80 тис.грн.);

• - ТП 160 – ремонт, електромонтажні роботи – (68,00 
тис.грн.);

• - Фізичний корпус – ремонт кафедри 
"Експериментальної фізики" – (58,70 тис.грн.);

• - Електротехнічний корпус – ремонт покрівлі, звіси, 
жолоба, вод.труби – (47,80 тис.грн.);

• - Палац студентів – ремонт покрівлі, звіси, жолоба, 
вод.труби – (23,06 тис.грн.);

• - 3-й лабораторний корпус – кафедра "Інтегров. 
технол. процесів та апаратів" – ремонт аудиторії №16 
– (36,20 тис.грн.);

• - Головний (ректорський) корпус – ремонт аудиторії 
№20 – (12,00 тис.грн.);

• - Палац студентів – ремонт стелі коридору 1-го 
поверху – (20,50 тис.грн.);



- Математичний корпус – ремонт окремих ділянок покрівлі – (8,34 тис.грн.);

- Фізичний корпус – ремонт окремих ділянок покрівлі – (8,95 тис.грн.);

- Учбовий корпус по вул. Весніна, 5а – ремонт покрівлі – (77,55 тис.грн.);

- Адміністративний та малий електрокорпус – ремонт 

покрівлі,рештування, жолоба – (8,10 тис.грн.);

- Корпус суспільних організацій – ремонт окремих 

ділянок покрівлі, звіси, жолоба – (4,8 тис.грн.);

- Коворкінг центр – металеві конструкції, покриття –

(199,99 тис.грн.);

- Лабораторний корпус – ремонт покрівлі кафедри"ДВС" 

(148,90 тис.грн.);

-ВГЄ, АГВ – ремонт покрівлі – (35,10 тис.грн.).

ВСЬОГО ПО КОРПУСАХ:   824,79 тис.грн.



2. Ремонт гуртожитків:

• - Гуртожиток №1 – ремонт вентиляції душових, секція 7, заміна віконних 
блоків 1-го поверху, секція 2 – (29,0 тис.грн.);

• - Гуртожиток №4 – ремонт покрівлі, звіси, жолоба, інженерні мережі 
(земляні роботи) – (17,90 тис.грн.);

• - Гуртожиток №9 – ремонт вентиляції душових – (9,4 тис.грн.);

• - Гуртожиток №11 – ремонт покрівлі, звіси, жолоба, вод.труби – (43,40 
тис.грн.);

• - Гуртожиток №14 – ремонт вентиляції душових – (12,79 тис.грн.);

• - Гуртожиток №15 – ремонт фасаду та аварійних виходів – (170,30 
тис.грн.);

• - Житловий будинок по вул. Багалія,17 (кв.5, кв.35) – ремонт покрівлі, 
водовідведення – (15,8 тис.грн.);

• - Житловий будинок по вул. Садова,1 – ремонт покрівлі, маш.відділення
ліфтів, під'їзди – (26,5 тис.грн.).

ВСЬОГО ПО ГУРТОЖИТКАХ:      324,19 тис. грн.



Об’єкти НТУ «ХПІ» які були відремонтовані

будівельною групою у 2019 році

1. Кафедра «Експерементальної фізики» Атомний практикум- повний ремонт 2-х ауд.

2. Кафедра «Технологія жирів та продуктів бродіння»,- повний ремонт кафедри

3. ГАК. 2 поверх, праве крило – ремонт коридору

4. ГАК. 102 аудиторія, ремонт приміщення 3-D лабораторії

5. Приміщення склодуви – повний ремонт

6. Кафедра  «Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів» - ремонт коридору, класу

7. 3-й лабораторний корпус,ремонт 2 викладацьких кімнат та коридору

8. Гуртожиток №4 ( 1 та 4 поверхи), ремонт 2-х коридорів та 7 кімнат

9. СОТ «Політехнік», ремонтні роботи: їдальня, естрада, борцівська зала (фасад)

10. Палац студентів-ремонт коридору: 1 поверх, праве крило

11. Ректорський корпус - 12 аудиторія ( ремонт та фарбування стін)

12. У-2. Програмна інженерія та інформац. технології управління ім. проф.Дабагяна –

повний ремонт

13. Вечірній корпус - ремонт фасаду

14. Математичний корпус – 1-й під’їзд , ремонт сходового маршу

15. У-1 – ауд.1402( повний ремонт) та інше



На об’єкти НТУ «ХПІ», які були відремонтовані

будівельною групою у 2019 році, було 

витрачено на закупівлю будівельного матеріалу 

190576 грн.62коп

.



4 гуртожиток



Склодувна майстерня
Капітальний ремонт



Палац студентів



ГАК
ГАК



Кафедра  «Обробка металів тиском»



Капітальний ремонт атомного практикуму



Приміщення  3-го лабораторного корпусу і кафедра 

«Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів»



Технічний корпус



Ремонт комбінату громадського харчування «Славутич»                                                              

(їдальня)



1. Встановлено 11 

каналізаційних люків

на території 

учбового містечка

Заміна 27 метрів стояка подачі 

холодної води 

СИЛАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУУ 2019 РОЦІ БУЛИ ВИКОНАНІ 

НАСТУПНІ РОБОТИ:       Технічна ділянка № 1 (учбове містечко)

- Заміна підкачуючого насосу в У-1



Проведено ремонт вентиляційної 

шахти  біля корпусу  У-2;

Заміна стояків опалення на горищі

3-го Лабораторного корпусу;

Заміна каналізаційного стояка  Химічного корпусу з 1-го поверху у 

підвал - 25 метрів;

На кафедрі ПТМ проведено заміну труб холодного водопостачання, каналізації і т. д.



- Ремонт системи опалення  у підвалі 

математичного корпусу

- Корпус «Стара фізика» замінено 50 метрів холодного трубопроводу 

d 20мм і каналізації 50мм. Також було замінено сантехнічні 

прибори.

- Демонтаж  старих « чаш Генуя» і монтаж нових  у кількості 15 шт. 

на  цокольному поверсі У-2.Також  в цьому корпусі було замінено 

12 зливних бачків.   Проведено ремонт вентиляційної шахти  біля 

корпусу  У-2. Також у корпусі У-2 проведено  заміну 

каналізаційного стояка ду40( з гребінкою) з першого до другого 

поверхів

- У технічному корпусі 3 поверх замінені каналізації від 

лабораторних столів до каналізаційного стояка

-Корпус «Стара фізика» замінено 50 метрів холодного трубопроводу d 20мм 

і каналізації 50мм. Також було замінено сантехнічні прибори.

- Повна реконструкція  теплового пункту хімічного корпусу с заміною 

дренажної системи та запірної арматури. Заміна каналізаційного

стояка до випуску із корпусу. Заміна засувки d 150 на теплотрасі біля 

корпусу.



Технічна ділянка № 2 (студмітечко Гігант)

- Ремонт зовнішньої мережі водопостачання

Ду100 їдальні по вул. Алчевських,48А, з заміною

запірної арматури та заміною пожежного гідранту, також

була встановлена обсадка для переходу з чавуна на сталь. 

Було відновлено водопровід до кімнати загального користування

з установкою змивних бачків, змішувачів та сифонів. 

Були вичищені 8 каналізаційних колодязів.

-В гуртожитку №1(1-2 секція) – заміна на пластик лежаків системи опалення  80 м.

Заміна 45 м. лежаку опалення ду 32 з підключенням  батарей. 

- Секція 3- замінено каналізаційний вихід із будівлі до колодязя. Виконали ремонт вводу 

холодного водопостачання d=100 с заміною запірної арматури.

- Секція 5-проведено ремонт і заміну 60 метрів теплотраси 

d=159 мм.

- Секція 6-9 замінено 18 м. холодного водопроводу.

- Секція 7 – заміна 20 метрів лежаку d=79 теплопостачання по 

підвальному приміщенню



- Виконано капітальний ремонт душових у гурт. №5

- Монтаж 6 бойлерів у душових кімнатах гуртожитку №5

- У гурт.№4 замінили трубопроводи подачі та звороту

теплотраси d89мм гуртожитку - 43 м/п. Також,виконано 

ремонт душових 2-х жіночих і 2-х чоловічих, з установкою4 

бойлерів по 150 л. кожний 

- Відновлено оглядовий колодязь водовідведення  

гуртожитку №6;

-Ремонт теплотраси d 100 гуртожитка №10 в тепловій камері.

- Заміна трубопроводів подачі та звороту 

теплотраси d 89 гуртожитку №10  – 25 м/п. 

Ремонт та заміна каналізаційних стояків d 100 – 20м.

- Проведено капітальний ремонт душової 

кімнати. Замінено стояки холодної води, 

каналізації, встановлено 2 піддони з гідроізоляцією,

два рукомийника та 4 змішувача. 



Технічна ділянка № 3 (студмістечко Олексіївка)

- Заміна водопровідних стояків з підвалу до 3-го поверху з розведенням 

до приборів в гуртожитку №11.
- Заміна стояків водовідведення Ду50 від приборів (між поверхами) до 

підвалу гуртожитку №11.

- Заміна умивальників в кімнатах гігієни на другому поверсі

гуртожитку №11.

- Заміна мийок в кімнатах приготування

їжі другого поверху гуртожитку №11.

- Заміна 26 метрів гарячого водопроводу Ду40 на 

пропилен в підвальному приміщенні 

гуртожитку №11.

- Ремонт лежаків системи опалення гуртожитку

- №11 в підвальному приміщенні.



За спонсорські кошти відкрили

пральні у гуртожитку 

№1(секція 6-9) та №5 



«Асоціація випускників»

Капітальний ремонт коштами "Асоціації випускників"

• Ремонт 1-го і 2-го поверху правого крила спального корпусу СОТ 
"Політехнік" – 1023,7 тис.грн.

• Укладання покриття на спортивному майданчику СОТ "Політехнік" –
670,0 тис.грн.

• Відкрито в У5 проектно- комп'ютерний клас

• 249,00 тис.грн.



Капітальний ремонт спального корпусу СОТ «Політехнік» 



У5 -проектно- комп'ютерний клас



Поточний ремонт коштами "Асоціації випускників"
Ремонт приміщень каф. Жирів – 10,5 тис.грн.

Заміна віконних блоків 1-го поверху Гуртожиток №1 – 15,9 тис.грн.

Ремонт каф. "Автоматизованих та електромеханічних систем" в електротехнічному

корпусі – 24,5 тис.грн.

Всього витрачено на капітальний та поточний

ремонт університету коштами «Асоціації випускників»

2023,6 тис.грн.



Власними силами,спільно з кафедрою фізвиховання, в 

університеті відновлено лижну базу для 

відпочинку



Хочемо виразити Велику Подяку Голові 

асоціації випускників НТУ «ХПІ» , 

ректору СОКОЛУ Євгену Івановичу та 

проректору Хрипунову Геннадію Семеновичу, 

та іншим спонсорам ,

за збір спонсорських коштів 

та за підтримку у проведенні 

ремонтно - будівельних робіт



Заплановані заходи 

поліпшення умов роботи та

проживання в гуртожитках, 

а також інфраструктури  

університету у 2020 р. 



Етапи реалізації Кількість будівель Сума проекту (євро, без ПДВ)

2012 рік 48 35 000 000.00

2015 - 2016 роки 48 35 000 000.00

2019 рік 42 22 141 117.00

У 2012 році НТУ «ХПІ» став учасником інвестиційного проекту Європейського 

інвестиційного банку 

 На початку 2020 року було оголошено тендер на перший етап робіт – проектувальні 

роботи та технічний нагляд.

 11 лютого 2020 року було завершено приймання тендерних пропозицій.

 12-13 лютого було проведено перший етап тендеру на вибір консультанта

 Подальший порядок проведення тендерів та їх графік буде визначено додатково



№ п/п Університет/Субпроект
Вартість субпроекту - сума у 

валюті позики, євро без ПДВ

1 Національний університет "Львівська політехніка" 11 187 470.00

2
Національний технічний університет 

"Харківський політехнічний інститут"
22 141 117.00

3
Чернігівський національний технологічний 

університет
5 738 964.00

4 Сумський державний університет 11 500 000.00

5
Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка
7 496 730.00

6 Вінницький національний технічний університет 8 479 546.00

Загалом 66 543 827.00



План робіт по капітальному ремонту об’єктів
НТУ «ХПІ» на 2020 рік

Найменування ремонту та корпусів Сума в грн.
Джерело

фінансування

Учбові корпуси:

1.Розробка проектно-кошторисної документації: по 

об'єкту "Капітальний ремонт зовнішньої мережі

водопостачання по вул.Алчевських, 48-А.

67 814,00 спец.рахунок

Перенесення на 2020 рік по додатковим угодам

2.Капітальний ремонт частини покрівлі корпусу 

каф."Пластмас"
366 138,00 спец.рахунок

3.Капітальний ремонт частини покрівлі Хімічного

корпусу
566 578,00 спец.рахунок

4.Капітальний ремонт частини покрівлі (східне крило) 283 680,00 спец.рахунок

ВСЬОГО ПО КОРПУСАМ: 1 284 210,00



Найменування ремонту та корпусів Сума в грн. Джерело фінансування

1.Розробка проектно-кошторисної

документації по об'єкту "Капітальний

ремонт Гуртожитку №1, секція 3.

139 980,00 спец.рахунок

Перенесення на 2020 рік по додатковій 

угоді

2. Капітальний ремонт (облицювання 

фасаду)Гурт.№2
749 000,28 спец.рахунок

Всього по гуртожиткам: 888 980,28

ВСЬОГО ПО КАП.РЕМОНТУ:                                              2 173 190,28



ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ (ПОЧАТОК 2019 Р. – ЗАКІНЧЕННЯ 2020 Р.)

Найменування ремонту та корпусів Сума в грн.
Джерело

фінансування

1.Поточний ремонт покрівлі (водостічні труби) 

житлового будинку по вул. Весніна,5
22 671,00 по дорученню

2.Поточний ремонт покрівлі У-1 41 562,00 спец.рахунок

3.Поточний ремонт покрівлі ГАКа 140 243,00 спец.рахунок

4.Поточний ремонт покрівлі підстанції №1 79 243,00 спец.рахунок

5.Поточний ремонт каф."ДВС" 130 714,00 спец.рахунок

6.Поточний ремонт покрівлі ділянки лабораторного 

корпусу (парогенераторна)
6 992,00 спец.рахунок

Всього поточний ремонт: 4 211 425,00



ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ НА 2020 РІК

Найменування ремонту та корпусів Сума в грн.

Учбові корпуси:

1.Електрокорпус (східний фасад, напроти скверу).

2.Кафедра пластмас (покрівля).

3.Ректорський корпус (приямки, покриття выступаючих частин цегляної кладки 

сталлю).

4.Інженерний корпус (приямки, відмостка, обладнування виступаючих частин

карнизів оцинкованою сталлю).

5.Математичний корпус (приямки, покрыття виступаючих частин цегляної кладки 

оцинкованою сталлю).

6.Підстанція №1 та будівля МІОМ (ремонт фасадів, приямків).

7.Хімічний корпус (приямки, водовідведення).

8.У-1 (м'яка покрівля цокольного поверху з  террасою та колонами).

9.У-2 (відновити внутрішню зливову каналізацію, демонтаж фонаря на кафедрі

фізики). 

10.У-3 (закінчення робіт по фасаду).

11.У-4 (входи в підвали, покрівля, фасади).

12.У-5 (ремонт цегляної кладки оголовків, вентиляція санвузлів 2-го та 3-го поверхів).



ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ НА 2020 РІК

Найменування ремонту та корпусів
Сума в 

грн.

Джерело

фінансування

13.Технічний корпус (приямки, відмостки). загальний фонд

14.Вечірній корпус (приямки, відмостки). загальний фонд

15.3-й лабораторний корпус (відновити водостічну систему покрівлі). загальний фонд

16.ГАК (налагодження нових входів в підвали з двору з демонтажем старих, 

ремонт водостоків )
загальний фонд

17.Корпус громадських організацій (ремонт покрівлі та оздоблення із 

оцинкованої сталі)
загальний фонд

18.Гараж (улаштування покрівлі із матеріалу заказчика) загальний фонд

19.Адміністративний корпус (ремонт фасаду, оздоблювання із оцинкованої 

сталі)
загальний фонд

20.Корпус по вул.Весніна,5 - підготовчі курси для іноземних громадян загальний фонд

21.Кафедра турбінобудування (склад, покрівля). загальний фонд

22.Кафедра жирів (покрівля, закінчення робіт) загальний фонд

23.Кафедра ДВЗ, НДЧ (покрівля компресорної) загальний фонд

24.ХКТК по вул. Манізера,4 (ремонт покрівлі – снігорізи, оздоблення

виступаючих частин оцинкованою сталлю) 
загальний фонд



Найменування ремонту та корпусів Сума в грн.
Джерело

фінансування

Гуртожитки

1.Гуртожиток №1 "Гігант"  (розробка проекту 

на заміну електропроводки з 6-ї по 9-у 

секцію).

спец .рахунок

2.Гуртожиток №13 (ремонт туалетів, 

умивальників).
спец. рахунок

3.Гуртожиток № 10 (приямки, пожежний

вихід із підвалу).
спец.рахунок

Поточний ремонт на 2020 рік



Найменування ремонту та 

корпусів
Сума в грн. Джерело фінансування

1. СОТ "Політехнік"

Асоціація випускниківКапітальний ремонт покриття

естради.

Роботи згідно приписів

пожежних інспекцій Київського, 

Шевченківського, 

Основ'янівського та 

Немишлянського районів

загальний фонд

спец.рахунок



РЕКОНСТРУКЦІЯ

Найменування ремонту та корпусів Сума в грн.
Джерело

фінансування

1.Реконструкція нежитлової будівлі під учбово-

адміністративнй центр по вул.Пушкіській,79 та по 

вул.Алчевських,48-а

20 000 000,00 Загальний фонд

2.Проект на відновлення елементів благоустрою 

території, яка примикає до будівлі Спорткомплексу 

НТУ"ХПІ" по вул.Алчевських ,50-а

Харківська міська

рада

3. Відновлення елементів благоустрою території, 

яка примикає до Спорткомплексу НТУ "ХПІ" по 

вул. Алчевських 50-а.

15 000 000,00
Харківська міська

рада

загальний фонд



Дякую за увагу!


