
ВІДОМОСТІ 

Про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» на 01.01.2020 р. 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

 

 

 

Адреса 

приміщення  

 

 

Найменування 

власника майна 

 

 

Площа 

(кв. 

метрів) 

Найменування та 

реквізити 

документа про 

право власності 

або оперативного 

управління або 

користування 

Документ про право користування 

(договір оренди) 
Інформація про наявність документів 

строк дії 

договору 

оренди 

(з____по 

_______) 

 

наявність 

державної 

реєстрації 

 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

 

про відповідальність 

санітарним нормам 

про 

відповідальність 

вимогам правил 

пожежної безпеки 

 

про 

відповідальність 

нормам з охорони 

праці 

Черкаська обл.,     

м. Черкаси,           

вул. В. Чорновола, 

буд. 164 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

8530,1 

 

Свідоцтво про 

право власності 

на нерухоме 

майно серія САВ 

№144142 

- - - 

Лист Черкаського 

міського ГУ 

держсанепідслужби 

у Черкаській обл. 

від 06.02.2014р. 

№22-28/207 про те, 

що навчальні 

приміщення, 

гуртожитки, 

їдальня, підсобні і 

побутові 

приміщення 

відповідають 

вимогам ст.20 ЗУ 

«Про забезпечення 

санітарного та 

епідемічного 

благополуччя 

населення» та 

придатні для 

навчання   

Довідка 

Управління 

ДСНС України у 

Черкаській обл. 

від 17.01.2014р. 

№7 про те, що 

приміщення 

учбового корпусу 

відповідає 

вимогам «Правил 

пожежної 

безпеки в 

Україні» при 

умові їх 

дотримання 

Висновок 

територіального 

управління 

державного 

комітету України 

з промислової 

безпеки, охорони 

праці та 

гірничого 

нагляду по 

Черкаській обл. 

від 20.04.2007р. 

№14 про те, що 

приміщення та 

матеріально-

технічна база 

відповідають 

вимогам 

нормативно-

правових актів з 

охорони праці 



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 

Найменування приміщення 

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних орендованих 
зданих в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього                        

у тому числі:                                                

приміщення для занять студентів, курсантів, 

слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, 

кабінети, лабораторії тощо)                                        

комп'ютерні лабораторії                             

спортивні зали 

8530,1 8530,1 

 - -  7568,69 7568,69 

742,5 742,5 

288,8 288,8 

2. Приміщення для науково-педагогічних 

працівників 
748,0  748,0  - -  

3. Службові приміщення  593,2 593,2   -  - 

4. Бібліотека, у тому числі                            

читальні зали                                        

345,6  345,6  
 -  - 

149,68 149,68 

5. Гуртожитки 10865,9   10865,9  - 109 

6. Їдальні, буфети 364,3  364,3   -  - 

7. Профілакторії, бази відпочинку  -  -   -  - 

8. Медичні пункти 62,0  62,0   -  - 

9. Інші 352,8 352,8   - 45,8  

 

3. Інформація про соціальну інфраструктуру 
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури (показника, 

нормативу) 
Кількість 

Площа (кв. 

метрів) 

1. Гуртожитки для студентів 2 10865,9 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 1 6,3 

3. Їдальні та буфети 5 364,3 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 1 8 

5. Актові зали 1 247,8 

6. Спортивні зали 1 288,8 

7. Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди: 6 2838,4 

стадіони 1 836 

спортивні майданчики 4 1150 

корти 1 561 

тощо 2 291,4 

9. Студентський палац (клуб) - - 

10. Інші - - 

 


