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Світлані ДАНИЛЕНКО

Шановна пані Світлано!

На виконання вимог Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) 
державних інвестиційних проектів, затвердженого Мінекономрозвитку від 
25.10.2016 № 1785 (зареєстрований Мін’юстом 21.11.2016 за № 1508/29638) надаємо 
Вам інформацію про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного 
проекту «Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс 
на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут» станом на 
01.01.2022 року.
Додатки до листа:
1. Інформацію про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного 
проекту станом на 01.01.2022 року (за формою Додатку 1 до Порядку моніторингу 
стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів);
2. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за 
проектом за 2021 рік.
3. Наказ про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВ 2201820 
«Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі 
надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут».

Ректор Микола НЕЧИПОРУК

Виконавець:
Олена КОВАЛІВ, тел. (057) 788 40 01

mailto:kiiai@khai.edu


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

їм. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО 
“ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”

Вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, тел. (057) 315-10-96, довідкова: 788-40-09, Факс: (057) 315-11-31 
E-mail: khai@khai.edu, код ЄДРПОУ 02066769

на №
(И.ЩА N°

ДОВІДКА

Видана Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» про те, що відповідно до затвердженого 
плану асигнувань на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВ 2201820 
«Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на 
базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут» 
передбачено фінансування у межах періоду з січня по грудень 2021 року - 
у квітні 1 000 тис. грн, у червні 1 000 тис. грн, у липні 2 000 тис. грн, у серпні 
2 000 тис. грн, у вересні 6 886,5 тис. грн, у жовтні 4 554,6 тис. грн, у листопаді 
4 772,9 тис. грн, у грудні 5 659,1 тис.грн.

Станом на 01.01.2022 року університетом отримано фінансування у розмірі 
27 873,1 тис. грн відповідно до затвердженого плану асигнувань, освоєно коштів 
та здійснено касових видатків на суму 26 570,8 тис. грн.

Микола НЕЧИПОРУК

Го.іовниіґбмхі Олена КОВАЛІВ

Виконавець:
Ковалів Олена, тел. (057) 788 40 01

mailto:khai@khai.edu


Додаток 1
до Порядку моніторингу стану розроблення 
(реалізації) державних інвестиційних проектів 
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 року

(число, місяць, рік)

Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної 
труби Т-6 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

(назва державного інвестиційного проекту)

І. Найменування головного розпорядника Міністерство освіти і науки України
2. Найменування відповідального виконавця Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський 
авіаційний інститут"
З. Найменування замовника Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут ”
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. 
Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2020 року) (тис. гривень) 85 659,1
6. Назва бюджетної програми Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі 
надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного універсгітету ім. М. Є. Жуковського "Харківський 
авіаційний інститут"
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 27 873,1
8. Інформація щодо проектної організації Приватне підприємство «Науково-технічний ліцей «Фабрика», код ЄДРПОУ 
39332873
9. Інформація щодо підрядної організації1 Приватна фірма «ВЕКТОР- 93», код ЄДРПОУ 21198420;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківбудсервіс», код ЄДРПОУ 39485251;
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРАТ Ф1НАНС», код ЄДРПОУ 41046104

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення



2

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу2

Планові показники, 
передбачені державним 

інвестиційним проектом3
Фактичні показники Пояснення щодо причин 

розбіжностей між 
плановими і фактичними 

показниками4

Ужиті заходи для 
подолання 

відставання у 
строках/обсягах5строки вартість 

(тис. гривень)
строки 

виконання
вартість 

(тис. гривень)
Відведення земельної ділянки 
землевпорядні роботи - - - -

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу2

Планові показники, 
передбачені державним 

інвестиційним 
проектом3

Фактичні показники7
Пояснення щодо причин 

розбіжностей між плановими і 
фактичними показниками4

Ужиті заходи 
для 

подолання 
відставання 

У 
строках/обся 

гах5

строки
вартість 

(тис. 
гривень)

строки 
виконання 

(номер 
договору, дата 

укладення)

вартість 
(тис. 

гривень)

1. Виконання передпроектних 
робоіт, які виконуються до початку 
процесу проектування - попередні 
обстеження будівель, які 
підлягають реконструкції, а саме: 
Технічне обстеження стану 
конструкцій корпусів та інженерних 
комунікацій в корпусах № 47, № 48 
із складанням технічних звітів

Лютий - 
квітень 

2021 року

49,7 Договір від 
03.03.2021 № 

0303-1

49,7 Договір укладено без 
використання електронної 

системи закупівель. Виконавцем 
надоно технічний висновок.

2. Проведення процедури закупівлі 
щодо проектних робіт:

2.1. Розробка проектної Лютий - 714,6 Договір від 497,0 За результатами спрощеної
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документації, включаючи
експертизу, щодо реконструкції 
будівель та інженерних комунікацій 
в корпусах № 47, № 48

квітень 
2021 року

21.04.2021 № 
ДЗ-015

процедури закупівлі (UA-2021- 
03-22-003608-Ь) економія коштів 

- 217 600,00 грн

3. Проведення процедури закупівлі 
щодо6:
3.1. Виконання робіт з
реконструкції інженерних
комунікацій в корпусах № 47, № 48 
(сантехнічні роботи)

Травень - 
грудень 

2021 року

10559,3 Договір від 
30.07.2021 
№Т 30/21

4427,0 Через те, що оголошені торги 
(UA-2021-06-08-002991-а ) не 
відбулися за недостатньої 
кількості учасників, вдруге 
оголошено відкриті торги (UA- 
2021-06-24-011488-с), за 
результатами яких виникла 
економія 319955,08 грн від 
очікувану вартість закупівлі 
згідно кошторисно-проектної 
документації, по якій є 
позитивний експертний 
висновок, і вона відрізняється від 
планових показників, 
передбачених державним 
інвестиційним проектом.

3.2. Виконання робіт з 
реконструкції Корпусу № 47 
(загальнобудівельні роботи)

Травень - 
грудень 

2021 року

3903,2 Договір від 
06.09.2021 №
Т40/21, 
додаткова 
угода від 
28.12.2021 
№2

5358,8 Через те, що двічі не відбулися 
відкриті торги (UА-2021-06-08- 

011811-b, UA-2021-07-12-010080- 
с), в трете оголошено відкриті 

торги (UA-2021 -07-28-001870-с), 
за результатами яких виникла 

економія 305412,58 грн від 
очікувану вартість закупівлі 

згідно кошторисно-проектної 
документації, по якій є 
позитивний експертний 

висновок, і вона відрізняється від 
планових показників, 

передбачених державним 
інвестиційним проектом.

Договір від 626,6 Переговорна процедура UA-
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28.12.2021 № 
Т88/21, 
додаткова 
угода від 
28.12.2021 
№ 1

2021-12-15-021801 -с в зв’язку з 
коригуванням проектно- 

кошторисної документації

3.3. Виконання робіт з 
реконструкції Корпусу № 48 
(загальнобудівельні роботи)

Травень - 
грудень 

2021 року

8041,3 Договір від 
28.07.2021 
№Т 29/21, 
додаткова 
угода від 
10.12.2021 
№ 1

6980,5 Через те, що оголошені торги 
(UA-2021-06-08-006285-C) не 
відбулися за недостатньої 
кількості учасників, в друге 
оголошено відкриті торги (UA- 
2021-06-24-005144-Ь), за 
результатами яких виникла 
економія 578648,20 грн від 
очікувану вартість закупівлі 
згідно кошторисно-проектної 
документації, по якій є 
позитивний експертний 
висновок, і вона відрізняється від 
планових показників, 
передбачених державним 
інвестиційним проектом.
Здійснено коригування проєктно- 
кошторисної документації та 
внесено зміни до Договору.

Договір від 
13.12.2021 
№Т64/21

5780,8 Переговорна процедура UA-2021- 
11-30-012208-с в зв’язку з 
коригуванням проектно- 
кошторисної документації

3.4. Технічний нагляд за 
виконанням робіт з реконструкції 
Корпусу № 47 (загальнобудівельні 
роботи)

Травень - 
грудень 

2021 року

3327,7 Договір від 
04.08.2021 
№ 0408/1 TH

51,0 Через те, що оголошені торги 
(UA-2021-06-25-003888-b) не 
відбулися за недостатньої 
кількості учасників, вдруге 
оголошено відкриті торги (UA- 
2021-07-13-010132-с), за 
результатами яких виникла 
економія 35990,00 грн від 
очікувану вартість закупівлі
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згідно кошторисно-проектної 
документації, по якій є 
позитивний експертний 
висновок, і вона відрізняється від 
планових показників, 
передбачених державним 
інвестиційним проектом.

3.5. Технічний нагляд за 
виконанням робіт з реконструкції 
Корпусу № 48 (загальнобудівельні 
роботи)

Договір від 
04.08.2021 
№ 0408/2ТН, 
додаткова 
угода від 
28.12.2021 
№2

70,3 Через те, що оголошені торги 
(UA-2021-06-15-002834-3, UA- 
2021-06-25-004020-Ь) двічі не 
відбулися за недостатньої 
кількості учасників, в трете 
оголошено відкриті торги (UA- 
2021-07-13-010155-с), за 
результатами яких виникла 
економія 51182,00 грн від 
очікувану вартість закупівлі 
згідно кошторисно-проектної 
документації, по якій є 
позитивний експертний 
висновок, і вона відрізняється від 
планових показників, 
передбачених державним 
інвестиційним проектом.

Договір від 
28.12.2021 
№2812-1

47,7 Договір укладено без 
використання електронної 
системи закупівель в зв’язку з 
коригуванням проектно- 
кошторисної документації.

3.6. Технічний нагляд за 
виконанням робіт з Реконструкції 
інженерних комунікацій в корпусах 
№ 47, № 48 (сантехнічні роботи)

Договір від 
04.08.2021 
№ 0408/ЗТН

49,0 Через те, що оголошені торги 
(UA-2021-06-15-003102-а, UA- 
2021-06-25-008627-с) двічі не 
відбулися за недостатньої 
кількості учасників, в трете 
оголошено відкриті торги (UA- 
2021-07-13-010177-с), за 
результатами яких виникла 
економія 18447,00 грн від
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очікувану вартість закупівлі 
згідно кошторисно-проектної 
документації, по якій є 
позитивний експертний 
висновок, і вона відрізняється від 
планових показників, 
передбачених державним 
інвестиційним проектом.

3.7. Авторський супровід за 
виконанням робіт з реконструкції 
Корпусу № 47 (загальнобудівельні 
роботи)

Договір від 
13.09.2021 
№ АН-3

797,4 Очікувану вартість закупівлі 
визначено відповідно до 
кошторисно-проектної 
документації, по якій є 
позитивний експертний 
висновок, і вона відрізняється від 
планових показників, 
передбачених державним 
інвестиційним проектом

3.8. Авторський супровід за 
виконанням робіт з реконструкції 
Корпусу № 48 (загальнобудівельні 
роботи)

Договір від 
13.09.2021 
№ АН-1

1453,0

3.9. Авторський супровід за 
виконанням робіт з реконструкції 
інженерних комунікацій в корпусах 
№ 47. № 48 (сантехнічні роботи)

Договір від ' 
13.09.2021 
№ АН-2

807,6

Інформація щодо виконання

Назва заходу2

Планові показники, 
передбачені державним 

3 інвестиційним проектом
Фактичні показники8 Пояснення щодо причин 

розбіжностей між 
плановими і фактичними 

показниками4

Ужиті заходи для 
подолання 

відставання у 
строках/обсягах"'строки

вартість 
(тис.

гривень)

строки 
виконання

вартість 
(тис. гривень)

1. Виконання проектних 
робіт, усього, у тому числі 764,3 546,7
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1.1. Виконання передпроектних 
робоіт, які виконуються до початку 
процесу проектування - попередні 
обстеження будівель, які 
підлягають реконструкції, а саме: 
Технічне обстеження стану 
конструкцій корпусів та 
інженерних комунікацій в корпусах 
№ 47, № 48 із складанням 
технічних звітів

Лютий - 
квітень 

2021 року
49,7 Березень 

2021 року 49,7

1.2. Виконання розробки проектної 
документації, включаючи
експертизу, щодо реконструкції 
будівель та інженерних
комунікацій в корпусах № 47, № 
48

Лютий - 
квітень 

2021 року

714,6

Квітень - 
травень 

2021 року

497,0 За результатами 
спрощеної процедури 

закупівлі (UA-2021-03- 
22-003608-Ь) економія 
коштів - 217 600,00 грн

2. Виконання, усього, у тому 
числі

25 831,5 26 024,1

2.1 .Виконання робіт з
реконструкції Корпусу № 48
(загальнобудівельні роботи) Травень - 

грудень 
2021 року

8 041,3

Серпень - 
грудень 2021 

року

12 366,2 Відповідно до проектно- 
кошторисної 

документації та 
позитивного експертного 

звіту з урахуванням 
коригувань та 

результатів відкритих 
торгів.

2.2.Виконання робіт з
реконструкції інженерних
комунікацій в корпусах № 47, № 48 
(сантехнічні роботи)

Травень - 
грудень 

2021 року

10 559,3
Серпень - 

грудень 2021 
року

4 403,2 Відповідно до проектно- 
кошторисної 

документації та 
позитивного експертного 

звіту та результатів 
відкритих торгів.

2.3.Виконання робіт з
реконструкції Корпусу № 47
(загальнобудівельні роботи)

Травень - 
грудень 

2021 року

3 903,2
Вересень - 

грудень 2021 
року

5 985,4 Відповідно до проектно- 
кошторисної 

документації та 
позитивного експертного 

звіту з урахуванням
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коригувань та 
результатів відкритих 

торгів.
2.4. Виконання робіт з супроводу та 
нагляду за виконанням робіт з 
реконструкції корпусів та
інженерних комунікацій в корпусах 
№ 47, № 48 (загальнобудівельні та 
сантехнічні роботи)

Травень - 
грудень 

2021 року

3 327,7 Відповідно до проектно- 
кошторисної 

документації та 
позитивного експертного 

звіту та результатів 
спрощеної процедури 

закупівлі.2.4.1. Виконання робіт із супроводу 
та авторського нагляду за 
реконструкцією Корпусу № 48 
(загальнобудівельні роботи)

Серпень - 
грудень 2021 

року

1 453,0

2.4.2. Виконання робіт із супроводу 
та авторського нагляду за 
реконструкцією інженерних
комунікацій корпусів № 47, № 48

Серпень - 
грудень 2021 

року

807,6

2.4.3. Виконання робіт із
супроводу та авторського нагляду 
за реконструкцією Корпусу № 47 
(загальнобудівельні роботи)

Серпень - 
грудень 2021 

року

797,4

2.4.4. Виконання робіт з технічного 
нагляду за реконструкцією Корпусу 
№ 48 (загальнобудівельні роботи)

Серпень - 
грудень 2021 

року

114,1

2.4.5. Виконання робіт з технічного 
нагляду за реконструкцією
інженерних комунікацій корпусів 
№47, №48

Серпень - 
грудень 2021 

року

47,0

2.4.6. Виконання робіт з
технічного нагляду за
реконструкцією Корпусу № 47 
(загальнобудівельні роботи)

Серпень - 
грудень 2021 

року

50,2

3. Інші (адміністративні)
витрати, усього, у тому 
числі

1 277,3

4. Разом (1 + 2 + 3) 27 873,1 26 570,8
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Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)
План 

фінансування 
на 2021 рік

У тому числі за місяцями

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)

27 873,1 - - - 750,3 3 390,5 3 390,5 3 390,5 3 390,5 3 390,5 3 390,5 3 390,5 3 389,6
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань

27 873.1 - - - 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 6 886,5 4 554,6 4 772,9 5 659,1
Касові видатки

26 570,8 - - - 49,7 223,7 273,3 - - 2 958,1 2 052,4 2 393.7 18 619,9

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.
2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми9.
3. Копія титулу об’єкта на 2021 рік.
4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2021 році (тис. гривень; 
за підписом керівника фінансової служби, підприємства (за наявності)).
5. Фотографії об’єктів10.

Ректор
(найменування посади керівника відповідального

виконавця/балансоутримувача)

Микола НЕЧИПОРУК 
(ініціали та прізвище)s • *( 1і

» Ж 1 * сУ

(найменування посади уповноваженого керівника 
структурного підрозділу головного розпорядника 

бюджетних коштів)

(ініціали та прізвище)

м. п.
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