
Додаток 4 

 

ВІДОМОСТІ  
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

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

Адреса 
приміщення 

Найменування 
власника майна 

 

 

 

 

Площа 

(кв. м) 

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 _____ до 

______) 

наявн
ість 

держа
вної 
реєст
рації 

наявніст
ь нотарі- 
ального 
посвід-

чення 

про 
відповідність 
санітарним 

нормам 

про відповідність 
вимогам правил 

пожежної 
безпеки 

про 
відповідн

ість 
нормам з 
охорони 

праці 
Навчальний 
корпус               
ДЗ «ДМА» 

Пл.Соборна 
(Жовтнева),4 

Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 
України у 
Дніпропетровський 
області 

37,9 Договір оренди  
№12/02-3845 ОД 

від 24.12.2009 р. 

з 
23.12.2018р 

до 
22.12.2020р  

 

 

  - 

 

 

     - 

Висновок державної  
санітарно-

епідеміологічної 
експертизи 
№05.03.02-04/537 

від 28.02.2017р. 

Дозвіл Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій №1007/02-17 від 
28.02.2017р. 

 

 

 

          - 

Навчальний 
корпус №   4,5   
ДЗ «ДМА» 

вул.Севастопольс
ька, 17 

Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 
України у 
Дніпропетровський 
області 

271,3 Договір оренди  
№12/02-3844 ОД 

від 24.12.2009 р. 

з 
23.06.2019р 

до 
22.12.2020р 

     

 

   - 

 

 

      - 

. Висновок 
державної  
санітарно-

епідеміологічної 
експертизи 
№05.03.02-04/537 

від 28.02.2017р. 

Дозвіл Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій №1007/02-17 від 
28.02.2017р. 

          

    

            - 

Навчальний 
корпус 
вул.Титова, 
буд.10 

 

ТОВ «Джормакс-

Інвест» 

843,5 Договір оренди 02-

13/10/20 від 
13.10.2020р. 

з 
13.10.2020р 

до 
13.10.2030р 

 

 

    - 

      

 

       - 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

       - 

Навчальний 
корпус  
вулиця 

Фізична особа 
Лантух Маріанна 
Вікторівна 

97,5     
Договір оренди  
            б/н 

з 
06.04..2017р 

до 

 

 

 

 

 

 

Висновок державної  
санітарно-

епідеміологічної 
експертизи 

Дозвіл Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій №1007/02-17 від 
28.02.2017р. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ректор ДМІ ТНМ, 

    кандидат медичних наук, доцент                                                                                                                 С.В.Абрамов           

Вернадського 
Володимира ( вул. 
Дзержинського),7 

 від  06.04.2017р 06.04.2023р  

 - 

 

        - 

№05.03.02-04/537 

від 28.02.2017р. 
 

 

               - 

Навчальний 
корпус  
вул. 
Старокозацька, 
буд.47 

ПП «Клініка 
доктора 
Куликовича» 

1195,5 Договір оренди від 
22.01.2021р 

з 

23.01.2021р. 
до 
22.01.2031р. 

   -        - Висновок державної  
санітарно-

епідеміологічної 
експертизи 
№05.03.02-04/537 

від 28.02.2017р. 

Дозвіл Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій №1007/02-17 від 
28.02.2017р. 

             - 

Навчальний 
корпус, вул. 
Титова, 18 

ТОВ «Рентатрейд» 468,8 Договір оренди від 
18.07.2019 р. 

з 
18.07.2019р. 
до 
30.12.2025р. 

     

Навчальний 
корпус, вулиця 
Європейська, 15 

ДП 
«Дніпродіпрошахт» 

375,32 Договір оренди № 4 
від 26.11.2020 р. 

з 
26.11.2020р. 
до 
26.11.2030р. 

     

Гуртожиток, 

вул. Набережна 
Перемоги, 44 

 

Український 
державний хіміко-

технологічний 
університет 

- Договір про 
надання койко-

місць  № 279/11/19 

від  01.11.2019 р. 

з 
01.11.2019р. 
до 
29.10.2029р.  

- - - - - 

Гуртожиток, 

вул. Набережна 
Перемоги, 92 

 

Український 
державний хіміко-

технологічний 
університет 

- Договір про 
надання койко-

місць  № 279/11/19 

від  01.11.2019 р. 

з 
01.11.2019р. 
до 
29.10.2029р.  

     

Всього  3289.82        


