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Надходження коштів на рахунок університету  

за 2020 рік:

• від аренди - 5 294 583 грн,

в тому числі:

- орендна плата –

2 213 148 грн

- оплата експлуатаційних

витрат- 496 903 грн



Зібрані кошти по студмістечку за 

2020 рік :

32 951 409 грн

• За проживання денних студентів -18 130 388  

грн

• За проживання по договору – 7 376 156 грн

• За проживання іноземних студентів – 5 272 562 грн

• За інвойсом - 2 091 156 грн

• Сума субсидій отриманих університетом  –

206 962 грн

• Сума повернень  студентам - -184 888 грн



У 2020 році відділом постачання було проведено  

тендерних торгів та допорогових закупівель – 30;

у тому числі:

- відкриті торги -17

- переговорна процедура – 13

- спрощені закупівлі -38

Загальна сума коштів сплачених за договорами –

61 234 032  грн. з урахуванням комунальних 

послуг,  у тому числі:

- відкриті торги 11 878 548 грн.

- переговорна процедура закупівлі – 49 355 484 грн.

- спрощені  закупівлі  - 1 663 118 грн.



Загальний обсяг виконаних робіт НВЦ за 2020р. склав 

496 369,00 грн. (без урахування ПДВ), у тому числі:

замовлення кафедр і підрозділів університету виконані

в обсязі 411602,00грн.;по хоздоговорам виконання 

склало 84767,00 грн. (без урахування ПДВ)

НАВЧАЛЬНО- ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР



Енергоносії

Учбовий 

городок
Студмістечко Економія,

грн.

2019 2020 2019 2020

Теплопостачання,

тис. Гкал 10,62 9,94 10,52 10,37 1 435 090

Електроенергія,

тис. кВт/ч 2678 1991 3696 3152 3 828 410

Газ,тис.м³ 10,20 11,90 95,80 61,49 251 305

Вода,тис.м³ 89,00 76,24 311,00 247,62 1 941 570

Ітого 7 456 375

Економія енергоносіїв і комунальних послуг



Освоєно коштів по капітальному та 

поточному ремонтах університету

за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.

24 390 тис. грн.,

в тому числі:

Капітальний ремонт гуртожитків –

683,3 тис. грн

Капітальний ремонт навчальних корпусів та 

інфраструктури - 1 216,4 тис. грн

Поточний ремонт та послуги – 8 662,3 тис. грн

Відновлення елементів благоустрою біля корпусу 

каф. «Фізичного виховання» - 13 828 тис.грн



Ремонт фасаду гуртожитку №2 –

683,30  тис. грн.



Відновлення елементів 

Благоустрою біля корпусу 

каф. «Фізичного виховання»

по вул. Алчевських,50 А

Субвенція міського бюджету

13 828 тис. грн.



РОБОТИ ПО ПОТОЧНОМУ РЕМОНТУ:

1.Ремонт корпусів та інфраструктури

- У-1, ГАК, каф. ДВС, парогенераторна, лаб. ливарного 

виробництва–ремонт покрівлі  - (540,2 тис.грн.)

- Фізичний корпус-ремонт окремих ділянок покрівлі, підстанція 

№1 - (160,5 тис. грн.);

- Підстанія №1 ремонт покрівлі – (79,2 тис.грн.)

- Коворкінг центр – улаштування перегородок, та покриття мет. 

констр. – (460 тис. грн.)

- Математичний корпус-приямки, відмостки – (157,5 тис.грн.)

- кафедра «Жирів»  - частина покрівлі, фасад – (200 тис. грн.)

- Вечірній корпус – обчислювальний центр( приямки, 

вимощення),(275 тис. грн.)

- Учбовий корпус на вул. Весніна, 5а - ремонт покрівлі – (77,5 

тис.грн.)

- - Хімічний корпус – ремонт входів підвал, асфальтування двору… 

– (515,00 тис. грн.) та багато іншого….



Корпус У- 3, 

ремонт фасаду (195 тыс.грн)



- Ректорський корпус - приямки,

вимощення , цоколю та центральні 

сходи  - (1487,7 тис. грн.) та інше



У-2, покрівля, вимощення 

входів в цокольний поверх –

(743,70 тис.грн.)



Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий 

коледж НТУ «ХПІ» (учбовий коворкінг – центр)



СПОНСОРСЬКІ КОШТИ:

АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ:

1.Капітальний ремонт  учбового коворкінг – центру – (14 тис. грн.)

2.Обчислювальний центр(вечірній корпус)3 корпус, 305 ауд. - ( 383,4 

тис. грн.)

3.Поточний ремонт електричних мереж коворкінг – центру ( 370,5 тис. 

грн.)

4.Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху правого крила ГАКУ –

(1090 тис. грн.) ,Україно-китайський та Україно-арабський культурно-

освітні центри.

5.Установка вікон в аудиторії №28 ректорського корпусу – (48 тис. 

грн.) 

6.Поточний ремонт приміщень сан. Вузлів 1-го,2-го поверху Палацу 

студентів – (480 тис. грн.)  та інше…..

ВСЬОГО:  2 385, 9 тис. грн.



Обчислювальний центр(вечірній корпус) , 305 ауд. 



Україно-китайський та Україно-арабський

культурно-освітній центри.



Об’єкти НТУ «ХПІ» які були відремонтовані

будівельною групою у 2020 році
Роботи виконані в учбовому містечку:
1. Учбовий корпус У-1-кафедра економічного аналізу та обліку ауд.1206:

2. Електрокорпус – кафедра електричних машин (ремонт лабораторного залу та ауд.) 

3. Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ», коворкінг-

центр

4. Учбове містечко НТУ «ХПІ»- ремонт та фарбування огорожі

5. Хімічний корпус – 4 поверх, 1-а ауд. ( повний ремонт)

6. Учбова аудиторія за адресою вул. Багалія 13:

7. Їдальня,капітальний ремонт посудомийки

8.У-1-кафедра «Економічного аналізу та обліку»- повний ремонт кафедри

9.Центр підготовки іноземних громадян- Україно-Турецький освітньо-культурний

центр (повний ремонт аудиторії). 

10. Поточний ремонт ректорського корпусу ауд. 28 

11.Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ»- коворкінг

центр (штукатурка, фарбування стін)

12.Спортивний зал (фарбування стін та стелі)

13.СОТ «Політехнік»-шпаклівка та фарбування естради;спальний корпус : фарбування 

2 поверху;ідальня: фарбування літнього майданчика та штукатурка фундамента та 

інше.



Учбова аудиторія за адресою вул.Багалія 13



Центр підготовки іноземних громадян

Україно-Турецький освітньо-культурний центр



У-1 кафедра «Економічного аналізу та обліку»



Поточний ремонт аудиторії №28 

ректорського корпусу



Палац  студентів Танцювальний зал № 41.
(відкоси 14 віконь, фарбування)



Учбове містечко НТУ «ХПІ»

Ремонт та фарбування огорожі



Роботи виконані у студмістечку:
1. Гуртожиток №9 – коридор 4 поверх 

(повний ремонт, укладання плитки)

1. Гуртожиток №13 – спортзал (повний 

ремонт та укладання лінолеуму)

1. Гуртожиток №14 – коридор 5 поверх -

повний ремонт



Гуртожиток №1 секція 10 – 3 та 4 поверхи (ремонт 

поверхів та кімнат, заміна електропроводки).

Проведені ремонти електромереж гуртожитку № 1 секцій 6-10

Прокладено кабелю та проводу загальною довжиною

в житлових кімнатах 8  кілометрів 800 метрів.

Кабелю силового 300 метрів.



В гуртожитку №1, секція 10 :обладнано 23 розподільчі щити,  де 

встановлено 245 автоматичних  та диференційних вимикачів.

В житлових кімнатах встановлено 442 розподільчі коробки та 430 шт.  

потрійних , 148 подвійних розеток ( близько 150 – 160 кімнат )

Змонтовано 3 кілометри 300 метрів коробів та 870 метрів електричної 

гофротруби для прокладання проводу 

Встановлено 6 накопичувальних бойлерів 

(4- на 6-9 секції та 2 на 10 секції) для 

забезпечення душових  гарячою 

водою в неопалювальний період.



СОТ «Політехнік» , підготовка до відкриття ( ремонт спорт майданчика, їдальні)



Експлуатаційним відділом були виконані наступні роботи

Гуртожиток №1 :

• Секція 1 - на горищі провели заміну частини  труб опалення ᴓ 
40мм, замінили стояк опалення між 4 та 5 поверхами.

• Секція 3 - заміна частини стояку опалення  на пластик ᴓ 32мм с 
заміною запорної арматури у підвалі. На вводі холодного 
водопостачання замінено  засувку ᴓ 100мм.

• Секція 9 - заміна стояка опалення з підвалу на  перший поверх 
ᴓ25мм

• Секція 7 - заміна засувок ᴓ89мм та ᴓ100мм на пожежному 
водопроводі та водомірному вузлі.

• Секція 10 – повна заміна на пластик системи каналізації по 
підвалу ᴓ 110мм. Замінено частину стояка опалення у 
«Профілакторії».  Також проведено заміну 16 – ти водопровідних 
стояків  с заміною запірної арматури на пластик ᴓ25мм-ᴓ20мм, та 
була виконана заміна сифонів та змішувачів в кімнатах та місцях 
загального користування.

• Гуртожиток №3 – провели заміну 10 метрів труб гарячого 
водопостачання ᴓ 76мм, 15 метрів труб холодного водопостачання 
ᴓ100мм, 18 метрів каналізаційних труб ᴓ100мм та ᴓ50мм.



Гуртожиток №4 :

Заміна каналізаційних труб у підвалі до випуску 

з будинку, повна заміна гарячого водопроводу по 

підвалу  .

Гуртожиток №5:

Заміна запірної арматурита труби д=100

Гуртожиток №6:

заміна засувки ᴓ80 мм на тепловому пункті 

гуртожитку.

Учбовий корпус №5:

-заміна дренажної магістралі на 

тепловому пункті, заміна частини 

трубопроводу ᴓ100 мм, установка запірної

арматури, а також заміна відрізка магістралі 

опалення в будинок ᴓ89.

Гуртожиток №7 – ремонт опалення ᴓ100мм – 5 метрів, заміна 
стояків ¾ - 6 метрів, заміна засувки ᴓ100мм- 2 шт а також повна 
заміна камери опалення біля будинку з запірною арматурою ᴓ100, 
ᴓ89.



Гуртожиток №8 – заміна труб холодного та гарячого 

водопостачання на кухні 4- го поверху ᴓ20мм – 14 м, на горищі 

замінено 14 метрів труб опалення ᴓ50 та ᴓ20.

Гуртожиток №9 – виконано ремонт 8 туалетів ( обкладено 

плиткою) , ремонт пожежного стояка – 5 м,заміна 2 засувок 

ᴓ50мм .В душових кімнатах було виконано заміну всіх 

металічних труб на пластикові

Гуртожиток №10- проведено заміну на пластик труб ᴓ20мм -

12м,ᴓ50мм – 10м,ᴓ20мм – 17м.

Гуртожиток №11 – заміна  на пластик стояків холодного 

водопостачання - 25 метрів, ремонт пожежного стояка 

10метрів,заміна 20 метрів лежаку гарячого водопостачання 

ᴓ40мм.

Гуртожиток №13 проведено заміну 50 метрів труб ᴓ76 мм 

холодного водопостачання,50 метрів труб ᴓ76 мм гарячого 

постачання, замінено 10 метрів пожежного стояку та 15 метрів 

стояку опалення.



Гуртожиток №14- заміна каналізаційних труб ᴓ50мм – 30м,труб 
холодного та гарячого водопостачання – 30метрів, ремонт стояків ¾ -
30метрів, у підвалі замінили 25 метрів труби ᴓ50мм та засувку ᴓ100мм.

Палац Студентів – виконано заміну частини труб

каналізації ᴓ110 мм у підвалі та зробили ремонт 

туалетів с заміною труб каналізаційних у 

адміністративній частині Паласу Студентів.

На підготовчому факультеті відділом проведено 

заміну  30 метрів холодного водопроводу у 

підвальному приміщенні ᴓ50 мм .

В учбовому корпусі У4 виконано ремонт

опалення с заміною труб ᴓ32мм – 40 м,

ᴓ25мм – 10м. Також виконано ремонт 

холодного водопроводу у підвалі

ᴓ20мм – 25м, ᴓ25мм – 8 м.

Проведено ремонт опалення гаражу 

У4 ᴓ20мм- 30м та каналізації ᴓ50мм -22м.

В учбовому містечку було замінено на пластик  труб ᴓ20мм -25 м, ᴓ25мм 
– 20м,ᴓ32мм -42м,ᴓ40мм – 38 м,ᴓ50мм – 10м. Також було замінено 48 
секцій радіаторів опалення у Ректорському корпусі



Електрокорпус

- на кафедрі електричних апаратів було замінено 58 метрів труби опалення ᴓ40, 

ᴓ32-18 метрів, ᴓ25-8метрів, ᴓ20-22 метри з запірною арматурою та підключенням 

радіаторів та стояків.

Технічний корпус

- було утеплено магістраль теплопостачання подачі та обрата ᴓ89 -64 метри та 

обмотана ново-технологічною тканиною з відбивною мембраною.



Проект " Вища освіта  України . 

Енергоефективність  та сталий розвиток "

1. Проект офіційно почався  у 2008 р.

2. « Вища освіта  України . Енергоефективність  та 

сталий розвиток» включав спочатку 48 будівель  

3. ( 25 будівель учбового містечка  будівель та споруд ).

4. Початкова сума проекту склала приблизно33 млн. 
Євро .

5. Енергоаудит проводився у 2 этапи : 1-й етап у 
лютому 2015 року , 2-й етап через рік у 2016 р.

6. Всього на енергоаудит (по даним банку) було 
витрачено 375 000 Євро (приблизно ).



Відповідно до положень Угоди про передачу 

коштів позики та Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на 

реалізацію проекту " Вища освіта України ", 

передбачено , що виконавцями за рахунок власних 

надходжень  та  інших джерел, не заборонених 

законодавством, здійснюється фінансування 

витрат на сплату податку на додану вартість, що 

включається до вартості товарів та послуг, 

закупівля яких здійснюється в рамках реалізації 

субпроектів, інших зборів та митних платежів.



Адміністрація Університету ознайомилась 

з орієнтованими сумами витрат в частині ПДВ 

За результатами ознайомлення , станом на 

сьогоднішній день , в НТУ " ХПІ " відсутні 

кошти  для здійснення відповідного 

фінансування на 2021 рік та Університет не 

має фінансової можливості для покриття 

відповідних витрат на весь період реалізації 

субпроекту ( 4 424 200 Євро ) .



Ректоратом було прийнято рішення про 

реновацію 4 ( чотирьох ) будівель :

• Головний аудиторський корпус – вартість 

593 400 євро .

• Навчальний корпус У-1 – вартість 

1 847 828 євро .

• Учбовий корпус У-2  - вартість 1 154 960 євро .

• Електротехнічний корпус – вартість 

1 484 347 євро .

Всього: 5 080 535 євро



План робіт поточного та капітального ремонту

2021 рік
1. Поточний ремонт кафедри іноземних мов, 3 поверх ГАКу

2. Поточний ремонт приміщень 1-го поверху правого крила ГАКу -

заміна вікон у коридорі

3. Завершення реконструкції нежитлової будівлі під учбово-

адміністративний центр по вул. Алчевських,48а

4. Ремонт  покрівлі ,  карнизних звісів , вимощення приямків частини

технічного корпусу  над  кафедрою  теоретичної електрохімії

5. Ремонт покрівлі частини лабораторного корпусу ( НВЦ)

6. Поточний ремонт  карнизних звісів будівлі кафедри пластмас

7. Виконання робіт корпус У-2  , 6 поверх (кафедра АСУ)

8. Електрокорпус ауд. 213, 312

9. Ректорський корпус, 3-й поверх коридор, приміщення редакції 

«Політехнік»

10. Спортивна кафедра, ( борцівська зала та установка вікон, відкоси)

11. Гуртожиток№1, секція 9-10, 3- 4 поверх, ремонт приміщень під 

розташування медичного інституту та багато іншого…..


