
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 

нотаріального 

посвідчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Запорізька обл., 

м. Запоріжжя,  

вулиця Наукового 
містечка, 59 

Територіальні 

громади сіл, 
селищ, міст 

Запорізької області 

(витяг з 

Державного 
реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 
реєстрацію права 

власності, серія 

СА №653578 від 
13.01.2014) 

10081 м2 1366,4 м2 8714,6 м2 

Рішення Запорізької 

обласної ради від 
26.06.2014 №39 «Про 

закріплення нерухомого 

майна спільної власності 
територіальних громад, 

сіл, селищ, міст 

Запорізької області» 

 
Рішення Запорізької 

обласної ради від 

20.12.2018 №32 «Про 
закріплення нерухомого 

майна спільної власності 

територіальних громад, 
сіл, селищ, міст 

Запорізької області за 

комунальним закладом 

вищої освіти «Хортицька 
національна навчально-

реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради 

   

Запорізька обл., 

м. Запоріжжя, 

вул. Запорозького 

козацтва, буд. 6 

Територіальні 
громади сіл, 

селищ, міст 

Запорізької області 

(витяг з 

6213,1 м2 - 6213,1 м2 

Правокористувач: 

комунальний заклад вищої 

освіти «Хортицька 
національна навчально-

реабілітаційна академія» 

   



Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

іншого речового 

права) 

Запорізької обласної ради 
(право оперативного 

управління) 

Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, 

вул. Ентузіастів, 

буд. 13 

Територіальні 
громади сіл, 

селищ, міст 

Запорізької області 

(витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію 

іншого речового 

права) 

7253,8 
  

Правокористувач: 

комунальний заклад вищої 

освіти «Хортицька 
національна навчально-

реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради 
(право оперативного 

управління) 

   

 

* загальна площа приміщень, що використовуються у навчальному процесі – 10081 м2, загальна площа складових частин нерухомого майна – 10310 м2 (Хортицька 

національна академія); місце провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти – вулиця Наукового містечка, 59; 

загальна площа приміщень, що використовуються у навчальному процесі – 6213,1 м2 (структурний підрозділ Педагогічний коледж);  

** приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) – 4357,3м2 х 2=8714,6м2 (відповідно до наказу 
Хортицької національної академії від 01.04.2019 № 49 Про організацію освітнього процесу в 2019/2020 навчальному році студенти навчаються у дві зміни); 
приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) – 4539,1м2 (структурний підрозділ Педагогічний 

коледж). 

 



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: 

8896,4 8896,4 – – 

приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо) 

6818,6 6818,6 – – 

комп’ютерні лабораторії 580,1 580,1 – – 

спортивні зали 1497,7 1497,7 – – 

2. Приміщення для науково-
педагогічних (педагогічних) 
працівників 

793,3 793,3 – – 

3. Службові приміщення 842,9 842,9 – – 

4. Бібліотека, у тому числі 
читальні зали 

606,1 606,1 – – 

5. Гуртожитки* 7253,8 7253,8 – – 

6. Їдальні, буфети 970,4 970,4 – – 

7. Профілакторії, бази відпочинку – – – – 

8. Медичні пункти 759 759 – – 

9. Інше 3426 3426 – – 

Загальна площа, кв. метрів 23547,9 23547,9   
 

*Заклад має окрему 9-ти поверхову будівлю студентського гуртожитку загальною площею 7253,8 м2. 

 

 

 



Інформація про соціальну інфраструктуру 

Хортицька національна академія 
 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 
(показника, нормативу) 

Кількість Площа, кв. метрів 

1. Гуртожитки для студентів* 1 7253,8 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 6,6 7253,8 

3. Їдальні та буфети 2 970,4 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і 
буфетах 

2 – 

5. Актові зали 3 627 

6. Спортивні зали 13 1497,7 

7. Плавальні басейни** – – 

8. Інші спортивні споруди: 
стадіони 
спортивні майданчики 
корти 
тощо 

5 
2 
3 
– 
– 

 
12150 
730 

9. Студентський палац (клуб) – – 

10. Інші***   

медичний пункт 3 759 

пандус 17 – 

пасажирський ліфт 1 – 
 

*Заклад має окрему 9-ти поверхову будівлю студентського гуртожитку загальною площею 7253,8 м2. 

**Розпочато будівництво плавального басейну 

***Заклад забезпечує доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема 

безперешкодний доступ до навчальних лабораторій та його іншої інфраструктури для осіб, які відносяться до 

маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та 

віком. 

 
 
 
 


