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ПЕРЕЛІК     

платних послуг, які надаються Харківським  національним  автомобільно-дорожнім   

університетом  

 

1.    У  сфері   освітньої    діяльності 
 

        Підготовка понад  державне  замовлення  в  межах ліцензійного  обсягу:  студентів за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями , аспірантів, докторантів 
        Підготовка понад  державне  замовлення  в  межах ліцензійного  обсягу іноземців, або  осіб без 

громадянства :студентів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями , аспірантів 

       Підготовка, ,підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами 

післядипломної освіти понад державне замовлення  в межах ліцензійного обсягу 

      Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами,з видачею або без видачі 

відповідних документів про освіту курсів, занять у гуртках  

      Проведення спеціальних курсів, що не потребують отримання відповідної ліцензії 

     Організація, проведення заходів за освітнім напрямом у позанавчальний час 

      Підготовка до вступу до  вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного 

оцінювання 

      Підготовка до вступу до  вищих навчальних закладів іноземних громадян 

2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності 

 

Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, 

технологічних, пошукових, пошукових та проектно-пошукових робіт. 

 

Проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, 

обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації. 

Проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій 

матеріалів, речовин, приладів, обладнання. 

Випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів. 

 

Проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового 

обслуговування. 

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності. 

 

Впровадження результатів наукових досліджень. 

 

Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-

технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що 

виготовлені за власними технологіями. 

 

Здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за 

рахунок коштів державного бюджету. 

 

Проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків, матеріалів.  

 

Розроблення науково-технічної документації. 

 

Надання дозволів (видача ліцензій) на використання об’єктів права інтелектуальної 

власності. 

 



Розроблення та впровадження, реалізація та супровід програмного забезпечення з 

навчальною, виробничою та науково-дослідною метою. 

Організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це 

не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка 

фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів. 

 

 3. У сфері  побутових послуг : 

    Виготовлення, реалізація та ремонт побутових столярних виробів 

4.    У сфері житлово – комунальних послуг: 

    Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків університету для проживання 

    Надання на вимогу осіб, які проживають у гуртожитках,  додаткових послуг 

5.  Інші послуги 

    Надання в оренду окремих тимчасово вільних приміщень, площ, нерухомого майна та  

обладнання 

  Надання поліграфічних послуг , реалізація власної, друкованої продукції 

  Друкування, копіювання, сканування, ламінування 

  Здійснення палітурних, брошурувальних робіт 

  Виробництво та реалізація продукції громадського харчування,організація її споживання 

для студентів і співробітників університету 

  Здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, 

автоматизованих баз данних та пошукових систем, користування електронною поштою для 

осіб, які не працюють і не навчаютья в університеті 

  Надання послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів, робіт з ремонту, технічного 

обслуговуваня транспортних засобів 

  Перевезення вантажів, а також пасажирів транспортними засобами  

 

Вартість, спосіб та строк оплати платних послуг визначаються умовами відповідних договорів  

по виду платних послуг 
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