
Таблиця 7.1 
 Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

Адреса 
приміщення 

Повне  
найменуван-

ня  
власника 

майна 

Площа 
(кв. метрів) 

Найменування  
та реквізити документа 

про право власності  
або оперативного  

управління,  
або користування 

Документ про право користування  
(договір оренди) 

загальна 

призначена 
для викорис-
тання під час 
навчання за 
спеціальніс-

тю, що ліцен-
зується 

призначена 
для викорис-
тання за ін-

шими спеціа-
льностями 

відповідно до 
отриманої 

ліцензії 

строк дії 
договору  
оренди 
(з_____ 
по____)  

наявність  
державної  
реєстрації 

наявність 
нотаріаль-

ного посвід-
чення 

м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 95 
 

Міністер-
ство осві-
ти і науки 
України 
Чернігів-
ський на-
ціональ-

ний  
технологі-
чний уні-
верситет 

27974,7 
в тому 
числі 

здано в 
оренду 

434 

- 23677,8 

Свідоцтво про право 
власності  

від 08.08.2012р.  
(Виконавчий комітет 
Чернігівської міської 

ради) 

від 23.09.2010 р. 
по 16.09.2022 р. 

Договір оренди 
№134-10 

- 

від 23.09.2010 р. 
по 18.08.2022 р. 

Договір оренди 
№133-10 

від 20.01.2012 р. 
по 16.01.2021 р. 

Договір оренди 
№ 16-12 

від 06.06.2012 р. 
по 02.06.2021 р. 

Договір оренди 
№131-12 

від 11.10.2017 р. 
по 01.07.2020 р. 

Договір оренди 
№119-17 

м. Чернігів, 
вул. Козацька, 1а 
 

13043,2  
в тому 
числі 

здано в 
оренду 
63,78 

- 2887,8 

Свідоцтво про право 
власності  

від 21.06.2012р.  
(Виконавчий комітет 
Чернігівської міської 

ради) 

від 10.06.2013 р. 
по 06.12.2020 р. 

Договір оренди 
№ 98-13 

- 
від 31.12.2017 р. 
по 29.12.2020 р. 

Договір оренди 
№183-13 

від 18.11.2016 р. 
по 11.10.2019 р. 

Договір оренди 
№ 148-16 

м. Чернігів,  
вул. Стрілецька, 1 

11697,6 
в тому 
числі 

здано в 

- 8259,3 

Свідоцтво про право 
власності   

від 23.12.2011  
(Виконавчий комітет 

від 27.02.2010 р. 
по 22.02.2020 р. 

Договір оренди 
№ 18-10 

- 
від 25.02.2015 р. 
по 22.02.2022 р. 

Договір оренди 
№ 18-15 



 

оренду 
1939,2 

Чернігівської міської 
ради).  

Акт прийому-
передачі від 
29.08.2014 р. 

від 10.06.2015 р. 
по 08.06.2021 р. 

Договір оренди 
№ 56-15 

м. Чернігів,  
пр-т. Миру, 44 

3167,1 
в тому 
числі 

здано в 
оренду 
2949,9 

- - 

Свідоцтво про право 
власності   

від 21.06.2012  
(Виконавчий комітет 
Чернігівської міської 
ради). Акт прийому-

передачі від 
29.08.2014 р. 

від 19.08.2016 р. 
по 16.08.2022 р. 

Договір оренди  
№108-16 

 

від 28.11.2016 р. 
по 26.11.2020 р. 

Договір оренди  
№158-16 

м. Чернігів, 
вул. Бєлова, 4 

7121,0 
в тому 
числі 

здано в 
оренду 
325,9 

- 1703,7 

Свідоцтво про право 
власності   

від 14.02.2012  
(Виконавчий комітет 
Чернігівської міської 
ради). Акт прийому-

передачі від 
29.08.2014 р. 

від 18.03.2019 р. 
по 16.03.2022 р. 

Договір оренди  
№16-19 

 
- 

м. Чернігів,  
пр-т. Перемоги,  
147-а  
Фізкультурно-
оздоровчий  
комплекс 

2182,5 - 2182,5 

Свідоцтво про право 
власності   

від 23.12.2011  
(Виконавчий комітет 
Чернігівської міської 
ради). Акт прийому-

передачі від 
29.08.2014 р. 

Площі не орендуються 

м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 99 
 

5699,2 
в тому 
числі 

здано в 
оренду 

3,0 
 

- - 

Свідоцтво про право 
власності   

від 08.08.2012  
(Виконавчий комітет 
Чернігівської міської 

ради) 

від 10.06.2013 р. 
по 06.12.2020 р. 

Договір оренди  
№ 99-13 

- 



 

м. Чернігів,  
вул. Рокоссовського, 
2а  
Культурно освітній 
центр 

2455,7 - 2103,3 

Свідоцтво про право 
власності   

від 29.06.2011  
(Виконавчий комітет 
Чернігівської міської 
ради). Акт прийому-

передачі від 
29.08.2014 р. 

Площі не орендуються 

м Чернігів,  
пр-т Миру, 190 А 
Гуртожиток 
 

2235,4 - - 

Свідоцтво про право 
власності   

від 04.07.2012  
(Виконавчий комітет 
Чернігівської міської 
ради). Акт прийому-

передачі від 
29.08.2014 р. 

Площі не орендуються 

м. Чернігів, 
вул. Ціолковського, 
14 
Гуртожиток 

4055,7 
в тому 
числі 

здано в 
оренду 
55,18 

- - 

Свідоцтво про право 
власності  

 від 25.06.2012  
(Виконавчий комітет 
Чернігівської міської 
ради). Акт прийому-

передачі від 
29.08.2014 р. 

від 18.11.2016 р. 
по 11.10.2019 р. 

Договір оренди  
№ 149-16 

 

м. Чернігів, 
вул. Урочище Святе, 
26 
Спортивно-
оздоровча база  
«Фортуна» 

3524,5 
в тому 
числі 

здано в 
оренду 
1049,7 

- - 

Свідоцтво про право 
власності   

від 13.04.2009  
(Виконавчий комітет 
Чернігівської міської 
ради). Акт прийому-

передачі від 
29.08.2014 р. 

 
 
 
 

від 09.04.2019 р. 
по 07.04.2022 р. 

Договір оренди  
№ 21-19 

 



 

Чернігівська обл., 
Чернігівський р-н., 
с. Деснянка, 
вул. Трудова, 1-а 
Навчально-
виробнича дільниця 
«Деснянка» 

 

4957000,0 
в тому 
числі 

здано в 
оренду 
2478,5 

- - 

Державний акт на 
право постійного  

користування зем-
лею від 04.03.1999  
ІІ – ЧН № 002007 

від 01.07.2016 р. 
по 28.06.2022 р. 

Договір оренди  
№ 94-16 

- 

від 05.09.2018 р. 
по 03.09.2021 р. 

Договір оренди  
№ 102-18 

від 22.10.2018 р. 
по 20.10.2021 р. 

Договір оренди  
№ 116-18 

від 01.02.2019 р. 
по 30.01.2022 р. 

Договір оренди  
№ 07-19 

від 19.06.2019 р. 
по 17.06.2022 р. 

Договір оренди  
№ 43-19 

м. Чернігів, 
вул. П’ятницька, 42 
Чернігівський  
базовий медичний 
коледж 

Чернігів-
ська обла-
сна рада 

47,4 
(орендо-

вана) 
- 47,4 - 

від 09.09.2015 р.  
по 27.06.2021 р. 

Договір оренди  
№ 2 

- 

 
 

 
Ректор ЧНТУ  С.М. Шкарлет



Таблиця 7.2  
Забезпечення приміщеннями навчального призначення  

та іншими приміщеннями 
 

Найменування приміщення  

Площа приміщень (кв. метрів) 

Усього 
у тому числі 

власних 
орендо-
ваних 

зданих в 
оренду  

1. Навчальні приміщення, усього: 
у тому числі: 
приміщення для занять студентів, курсан-
тів, слухачів (лекційні, аудиторні примі-
щення, кабінети, лабораторії тощо) 
комп`ютерні лабораторії 
спортивні зали 

38679,3 
 

33627,1 
 
 

5052,2 
3130,0 

40356,7 
 

35304,5 
 
 

5052,2 
3130,0 

47,4 
 

47,4 
 
 
– 
– 

1724,8 
 

1724,8 
 
 

– 
– 

2. Приміщення для науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників 

3434,8 3434,8 – – 

3. Службові приміщення 1791,1 2012,5 – 221,4 
4. Бібліотека 
у т. ч. читальні зали 

2565,0 
1483,0 

2565,0 
1483,0 

– 
– 

– 
– 

5. Гуртожитки 22244,84 22360,3 – 115,46 
6. Їдальні, буфети 2447,8 2773,7 – 325,9 
7. Профілакторії, бази відпочинку 2474,8 3524,5 – 1049,7 
8. Медичні пункти 150,8 150,8 – – 
9. Басейн 360,0 360,0 – – 
10. Навчально-виробнича дільниця  
«Деснянка» 

4954521,5 4957000,0 – 2478,5 

 

 

Ректор ЧНТУ       С.М. Шкарлет 

 

 

 

 



Таблиця 7.5 
 

Інформація про соціальну інфраструктуру 
 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури  
(показника, нормативу) 

Кількість 
Площа,  

кв. метрів 

1. Гуртожитки для студентів 5 22360,3 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку – 14,8 

3. Їдальні та буфети 11 2773,7 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 6 – 

5. Актові зали 5 1558,5 

6. Спортивні зали 6 3130,0 

7. Плавальні басейни 1 360 

8. Інші спортивні споруди: 
  тренажерні зали 
  спортивні майданчики 
  стрілецькі тири 

10 
2 
7 
1 

2773,1 
116 

2467,1 
190 

9. Студентський палац (клуб)  2 

10. Інші: спортивно-оздоровча база «Фортуна» 1 3524,5 

 

 

Ректор ЧНТУ      С.М. Шкарлет 


