
Матеріально-технічне забезпечення 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
(станом на 01 січня 2017 року) 

Адреса  

приміщення 

Найменування 

власника майна 

Площа   

(кв. 

метрів) 

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__по__) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріаль-

ного 

посвідчення 

про 

відповідність 

санітарним 

нормам 

про 

відповідність 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

про 

відповідність 

нормам з 

охорони  

праці 

1 м. Полтава, 

вул. Коваля, 3 

Вищий навчальний 

заклад Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і торгівлі» 

25245,9 Постанова 

Правління 

Укоопспілки 

від 

30.12.2010р. 

№ 607 

   + + + 

2 м. Полтава, 

вул. Коваля, 3 

гуртожиток  

№1 

вул. Коваля, 5 

гуртожиток 

№2, №3, №4 

Вищий навчальний 

заклад Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і торгівлі» 

20759,0 Постанова 

Правління 

Укоопспілки 

від 

30.12.2010р. 

№ 607 

   + + + 

3 м. Полтава, 

вул. Маршала 

Бірюзова, 81 

Вищий навчальний 

заклад Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і торгівлі» 

4673,9 Витяг про 

реєстрацію 

права 

власності 

від 

01.12.2006 р. 

   реконструкція 



 

Адреса  

приміщення 

Найменування 

власника майна 

Площа   

(кв. 

метрів) 

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__по__) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріаль-

ного 

посвідчення 

про 

відповідність 

санітарним 

нормам 

про 

відповідність 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

про 

відповідність 

нормам з 

охорони  

праці 

№ 5685626 

 
 



 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
(станом на 01 січня 2017 року) 

Найменування приміщення  

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних 
орендо

ваних 

зданих в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 

26791,3 26791,3 - - 

 приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 

8559,0 8559,0 - - 

 комп’ютерні лабораторії 1620,0 1620,0 - - 

 спортивні зали та майданчики 3088,4 3088,4 - - 

2. Приміщення для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 

2917,4 2917,4 - - 

3. Службові приміщення 745,8 745,8 - - 

4. Бібліотека 

у тому числі читальні зали 

1735,0 

880,7 

1735,0 

880,7 

- - 

5. Гуртожитки 20759,3 20759,3 - - 

6. Їдальні, буфети  1827,7 1827,7 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку - - - - 

8. Медичні пункти 64,0 64,0 - - 

9. Виробничо-лабораторний корпус 

(реконструкція) 

4673,9 4673,9 - - 

10. Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів 

657,1 657,1 - - 

 



 

Інформація про соціальну інфраструктуру Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
(станом на 01 січня 2017 року) 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури  

(показника, нормативу) 

Кількість Площа  

(кв.м) 

1 Гуртожитки для студентів 4 20759,3 

2 Житлова площа на одного студента у гуртожитку – 6,4 

3 Їдальні та буфети 3 1827,7 

4 Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах  4,67 – 

5 Актова зала 1 1100,0 

6 Спортивні зали ( комплекс) 1 1791,4 

7 Плавальний басейн  - - 

8 Інші спортивні споруди   

стадіони (футбольне поле) 1 882,0 

спортивні майданчики 2 415,0 

корти – – 

9 Студентський палац (клуб) 1 850,0 

10 Медичний пункт 1 64,0 

 


