
Забезпечення Сумського національного аграрного університету  

приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями 

  

№  

з/п 
Найменування приміщення 

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

У тому числі 

власних 
орендо- 

ваних 

зданих в 

оренду 

1. 
Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 
50351 50351 - - 

 

приміщення для занять 

студентів, курсантів, слухачів 

(лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

28829,6 28829,6 - - 

комп’ютерні лабораторії 20200 20200   

спортивні зали 1321,4 1321,4 - - 

2. 

Приміщення для науково- 

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

2130 2130 - - 

3. Службові приміщення 4580 4580 - - 

4. 
Бібліотека  

у тому числі читальні зали 
5410 5410 - - 

5. Гуртожитки 23120,8 23120,8 - - 

6. Їдальні, буфети  3261,9 3261,9   

7. Профілакторії, бази відпочинку - -   

8. Медичні пункти 128 128 - - 

9. Інше 714,1 714,1   

 



Додаток 4  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  

Сумського національного аграрного університету 

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

Адреса 

приміщення 

Повне 

найменування 

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 

використання 

під час 

навчання за 

спеціальністю, 

що ліцензується 

призначена для 

використання за 

іншими 

спеціальностями 

відповідно до 

отриманої 

ліцензії 

строк дії 

договору 

оренди  

(з _____ 

по _____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріально

го 

посвідчення 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 9900,6 9900,6 9900,6 

Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно – головний корпус, серія 

та номер: 13898460, виданий 

28.03.2016,  

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 4969,4 4969,4 4969,4 

Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно – корпус ПКСФ, 

індексний номер: 28932152, 

виданий 25.03.2016,  

- + - 



Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 1321,4 1321,4 1321,4 

Свідоцтво про право власності 

на спортивний комплекс 

/блоку обслуговування 

гуртожитків №380 від 

15.08.2000р. 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 2813,9 2813,9 2813,9 

Свідоцтво про право власності 

на будівлі гаражу на 120 

автомобілів, диспетчерська, 

приміщення охорони, №380 від 

15.08.2000р. 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 3210,1 3210,1 3210,1 

Свідоцтво про право власності 

на їдальню на 550 місць,  № 

237 від 17.04.2001р. 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 



м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 673,6 - - 

Свідоцтво про право власності 

на будівлю котельні №380 від 

15.08.2000 р. 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 5743,6 5743,6 5743,6 

Свідоцтво про право власності 

на гуртожиток №1 на 450 

місць, № 380 від 15.08.2000р. 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 5805,4 5805,4 5805,4 

Свідоцтво про право власності 

на гуртожиток №2 №380 від 

15.08.2000р. 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 5814 5814 5814 

Витяг з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності 

щодо державного майна, серія 

та номер: 10-15-1965, виданий 

05.02.2016, видавник: Фонд 

державного майна України 

гуртожиток №3 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

- + - 



Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

м. Суми вул. 

Кірова, 160 

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 5858,4 5858,4 5858,4 

Свідоцтво про право власності 

на гуртожиток №4 № 380 від 

15.08.2000 р. 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 2155,5 2155,5 2155,5 

Свідоцтво про право власності 

на учбовий корпус з актовим 

залом на 300 місць, №237 від 

17.04.2001 р. 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 7094 7094 7094 

Свідоцтво про право власності 

на нежитлові приміщення, 

учбово-лабораторний корпус 

будівельного факультету /блок 

А/ №120 від 21.03.2000 р. 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

МОН України 12078,4 12078,4 12078,4 

Свідоцтво про право власності 

на нежитлові приміщення 

/згідно плану ООБТІ під літ. Г-

- + - 



Кондратьєва, 

160) 

4/, учбово-лабораторний 

корпус факультету механізації 

№ 310 від 04.07.2000 р 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 651,5 - - 

Свідоцтво про право власності 

на лабораторія бджільництва, 

№ 380 від 15.08.2000 р 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 7137,6 - 7137,6 

Свідоцтво про право власності 

на корпус ветеринарного 

факультету, № 380 від 

15.08.2000 р 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 793,2 - 793,2 

Свідоцтво про право власності 

на корпус кафедри захисту 

рослин, № 380 від 15.08.2000 р 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 



м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 404,1 - 404,1 

Свідоцтво про право власності 

на будівля «Кафедри селекції і 

насінництва агрономічного 

факультету», № 380 від 

15.08.2000 р 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кон-

дратьєва, 

160) 

МОН України 51,8 - 51,8 

Свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно, № 586 від 

27.08.2004 р 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 2803,0 - 2803,0 

Свідоцтво про право власності 

на теплицю з лабораторно-

побутовим корпусом, № 380 

від 15.08.2000 р 

Наказ про закріплення 

державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

- + - 

м. Суми вул. 

Кірова, 160  

(Герасима 

Кондратьєва, 

160) 

МОН України 189,3 - 189,3 

Свідоцтво про право власності 

на учбово-лабораторний 

корпус ветеринарного 

факультету та корпус, № 380 

від 15.08.2000 р 

Наказ про закріплення 

- + - 



державного майна за 

Сумським національним 

аграрним університетом №89 

від 05.02.2016 р. 

 

Інформація про соціальну інфраструктуру 

 

№ 

з/п 

Найменування об’єкта соціальної 

інфраструктури (показника, нормативу) 
Кількість 

Площа  

(кв. метрів) 

1. Гуртожитки для студентів 4 23120,8 

2. 
Житлова площа на одного студента у 

гуртожитку 
- 6,0 

3 Їдальні та буфети 4 3261,9 

4. 
Кількість студентів на одне місце в їдальнях і 

буфетах  
5 - 

5. Актові зали 3 674,3  

6. Спортивні зали 1 1321,4 

7. Плавальні басейни - - 

8. 

Інші спортивні споруди: 

стадіони 

спортивні майданчики 

корти 

тощо 

 

2 

3 

- 

- 

 

18000 

8000 

- 

- 

9. Студентський палац (клуб) 1 269,0 

10. Інші 2 124,0 

 


