
Таблиця 2

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Інформація про загальну площу приміщень Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський медичний інститут
традиційної і нетрадиційної медицини», що використовуються у навчальному процесі

Адреса
приміщення

Наймену
вання

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

Регіональ
не 
відділенн
я Фонду 
державног
о майна 
України у 
Дніпропет
ровський 
області

33,9 Договір оренди 
№12/02-3845 ОД

з 
23.12.2016р
до 
22.12.2018р 

  -      -

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

Регіональ
не 
відділенн
я Фонду 
державног
о майна 
України у 
Дніпропет
ровський 
області

256,2 Договір оренди 
№12/02-3844 ОД

з 
23.12.2016р
до 
22.12.2018р

    

   -       -

. 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

ДМІТНМ
826,7 Договір оренди від 

30.04.1996р.
безстроково

    -

     

       -

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. Вернадського
Володимира, 29А,
приміщення 38

Кабінет 
прогресив
них 
стоматоло
гічних 
технологі
й,
власник
Давиденк
о
Емма 
Віталіївна

194,1   Договір оренди 
від  16.02.2017р

з 
16.02.2017р 
до  
10.07.2022р.      -        -  

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.

      -

Навчальні 
приміщення 
проспект Богдана 
Хмельницького    
(вул. Героїв 
Сталінграду),19

КЗ 
«Дніпропе
тровська 
міська 
клінічна 
лікарня №
16»

19,1   Догогвір оренди 
№599-УКВ/08

з 
27.11.2016р
до 
26.04.2019р

  -        -

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.

              -

Навчальні 
приміщення 
проспект Богдана 
Хмельницького,
буд.19

КЗ 
«Дніпропе
тровська 
міська 
клінічна 
лікарня №
16»

19,3   Догогвір оренди 
№68-5/VII-2/68 від 
29.07.2016р

з 
20.08.2016р 
до 
20.01.2019р

  -         -

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 
вулиця 
Вернадського 
Володимира ( вул.
Дзержинського),7

Фізична 
особа 
Лантух 
Маріанна 
Вікторівн
а

97,5 Додаткова угода №1
від 15.03.2016р.до 
Договору оренди 
нежитлового 
приміщення
№28 

з 
16.03.2016р 
до 
16.03.2018р

 -         -

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.

               -



від16.03.2015р. 
Навчальний 
корпус 
вулиця 
Барнаульська,2А

ТОВ 
«Крутогор
ний»

1413,6   Договір оренди 
№            від 
29.12.2016р.

з 
29.12.2016р 
до 
01.07.2023р

  
  -

      
       -

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.

               -

Навчальні 
приміщення 
вулиця Робоча,1

Регіональ
не 
відділенн
я Фонду 
державног
о майна 
України у 
Дніпропет
ровський 
області

14,7 Додаткова угода до 
договору оренди 
нерухомого майна, 
що належить до 

державної 
власності  від 
19.09.2014р 
№12/02-5611-ОД 
від 26.02.2015р.

з 01.04.2015 
р.  до 
28.02.2018р.    -       -

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.

             -

Навчальні 
приміщення 
вулиця Кедріна,55

Регіональ
не 
відділенн
я Фонду 
державног
о майна 
України у 
Дніпропет
ровський 
області

32,1 Додаткова угода до 
договору оренди 
нерухомого майна, 
що належить до 
державної 
власності  від 
19.08.2014р 
№12/02-5612-ОД 
від 26.02.2015р.

з 01.04.2015 
р.  до 
28.02.2018р.

   
  -

       
       -

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. 
Старокозацька, 
буд.47

ПП 
«Клініка 
доктора 
Куликови
ча»

1195,5 Договір аренди від 
10.02.2017р

з 
10.02.2017р.
до 
10.02.2023р.

   -        - 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.

             -

Всього 4102.70



Ректор ДМІ ТНМ,
    кандидат медичних наук, доцент                                                                                                                 С.В.Абрамов          



Таблиця 3

Забезпечення Товариства з обмеженою відповідальністю  «Дніпровський
медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» приміщеннями

навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення 

Площа приміщень (кв. м)

усього

у тому числі

власних
орендо-
ваних

зданих в
оренду

1. Навчальні приміщення, усього
у тому числі:

2401.9 341 2060.9 -

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

1990,7 297,1 1693,6 -

комп’ютерні лабораторії 201,9 - 201,9 -
спортивні зали 209.3 43,9 165,4 -
приміщення для науково-
педагогічних (педагогічних) 
працівників

114,8 39,3 75,5 -

службові приміщення 191,5 68,6 122,9 -
бібліотека
у тому числі читальні зали

233,7
121,8

73,4
-

160,3
121,8

-
-

2. Гуртожитки 1217,1 - 1217,1 -
3. Їдальні, буфети 120,7 14,5 106,2 -
4. Профілакторії, бази відпочинку - - - -
5. Медичні пункти 18,8 8,6 10,2 -
6. Інші - - - -

Ректор ДМІ ТНМ,

кандидат медичних наук, доцент                                                          С.В.Абрамов        



6

Таблиця 6

Інформація про соціальну інфраструктуру 
в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Дніпровський медичний інститут

традиційної і нетрадиційної медицини»

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 
(показника, нормативу)

Кількість
Площа

(кв.
метрів)

1. Гуртожитки для студентів 1 564
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку - 434/6,2
3. Їдальні та буфети 3 120,7
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях 

                                                        -   в буфетах 
-
5

-
-

5. Актові зали                                                                                   - -
6. Спортивні зали 3 209,3
7. Плавальні басейни - -
8. Інші спортивні споруди:

стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо

-
1
-
-

-
240

-
-

    9. Студентський палац (клуб) - -
10. Інші - -

Ректор ДМІ ТНМ,
кандидат медичних наук, доцент                                                                  С.В.Абрамов


