
Таблиця. 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, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

комп’ютерні лабораторії 

спортивні зали 

32605,1 

 

 

 

 

22889,8 

6420,0 

3295,3 

32605,1 

 

 

 

 

22889,8 

6420,0 

3295,3 

 66,2 

 

 

 

 

66,2 

2.Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

15477,7 15477,7   

3.Службові приміщення 6621,1 6621,1  272,94 

4.Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 

2389,9 

871,0 

2389,9 

871,0 

 32,0 

5.Гуртожитки 42188,0 42188,0  319,98 

6.Їдальні, буфети  2474,8 2474,8  581,23 

7.Медичні пункти 210,5 210,5   

8.Інші     

 

 

 

 

Ректор   ______________________ П.М.Куліков 

 



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

 
Адреса приміщення 

(навчальний корпус, 

гуртожиток, 

бібліотека,  

спортивний зал 

тощо) 

Найменування власника 

майна 

Площа, кв. метрів Найменування та 

реквізити документа 

про право власності або 

оперативного 

управління, або 

користування 

Документ про право 

користування (договір оренди) 

строк дії 

договору 

оренди 

(з__по__) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

м. Київ, Повітроф-

лотський проспект, 

31   

 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

43313,5  Наказ МОН  про 

закріплення державного 

майна за  

Київським національним 

університетом будівництва і 

архітектури №374 від 

 06.04.16 

- - - 

вул. 

Преображенська, 2 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

14567,0   

-//- 
- - - 

вул. 

Преображенська, 6 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

3387,30  

-//- 
- - - 

вул. Освіти, 4 

 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

5802,8  

-//- 
- - - 

вул. Освіти, 3 

 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

6994,0  

-//- 
- - - 

вул. Освіти, 5 

 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

10957,0  

-//- 
- - - 

вул. Освіти, 7 

 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

6203,0  

-//- 
- - - 

вул. Кривоноса, 4 

 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

6993,2  

-//- 
- - - 

вул. Волинська, 9/21 

 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

4585,90  

-//- 
- - - 

вул. Волинська, 

11/14 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

4447,0-  

-//- 
- - - 

вул. Медова, 3 Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

3909,84  

-//- 
- - - 

Проспект 

В.Лобановського, 10 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

9827,6  

-//- 
- - - 



вул. 

Кривоноса, 6 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

5889,3  

-//- 

- - - 

с.Козин 

 

Форма власності за КФВ: 31  

-  державна власність 

2722,6  

-//- 

- - - 

 Всього 129600,04  - - - 
 

 

 

Ректор __________________________П.М.Куліков   


