
 

 

Інформація про загальну площу приміщень ДДПУ,  

що використовуються у навчальному процесі 
 

Адреса 

приміщення 

Найменування власника 

майна 

Площа 

(кв. м) 

Найменування та реквізити 

документа про право 

власності або оперативного 

управління 

Донецька обл. 

м. Cлов’янськ вул. 

Г.Батюка буд. 19 - 

Головний корпус 

Держава Україна в особі 

Міністерства освіти і науки 

України 

Правовий режим: право 

оперативного управління, 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Донбаський державний 

педагогічний університет» 

16364,7 

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, вид. Слов’янськ 

міською радою 27.12.2012 

(Серія САЕ№ 819525). 

Витяг про державну 

реєстрацію прав (реєстр.№ 

38872762) 

(СЕІ № 485357) 

Донецька обл. 

м. Cлов’янськ  

 вул. Леніна, 

буд.12 

/вул. 

Університетська* 

- Учбовий корпус 

№ 1 

Держава Україна в особі 

Міністерства освіти і науки 

України 

Правовий режим: право 

оперативного управління , 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Донбаський державний 

педагогічний університет» 

3379,1 

 
Дод. прим. 

703,3 –

виведено з 

експлуатац. 

 

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, вид. Слов’янською 

міською радою 27.12.2012 

(Серія САЕ № 819638). 

Витяг про державну 

реєстрацію прав 

(реєстр.№38874309) 

(СЕІ № 488264) 

Донецька обл. 

м. Cлов’янськ  

(пров. Калініна, 

буд. 1. 

/пров. 

Вчительський* 

- Учбовий корпус 

№ 2 

Держава Україна в особі 

Міністерства освіти і науки 

України 

Правовий режим: право 

оперативного управління , 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Донбаський державний 

педагогічний університет» 

2063,6 Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, вид. Слов’янською 

міською радою 27.12.2012  

(Серія САЕ№ 819524). 

Витяг про державну 

реєстрацію прав 

(реєстр.№38869672) 

(СЕІ № 485356). 

Донецька обл. 

м. Cлов’янськ  

вул. 

Добровольського, 

буд. 1. 

- Учбовий корпус 

№ 3 

Держава Україна в особі 

Міністерства освіти і науки 

України 

Правовий режим: право 

оперативного управління , 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет» 

6472,1 

772,1 
(навч. 

майстер

ні) 

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, вид. Слов’янською 

міськрадою 27.12.2012  

(Серія САЕ № 819617). 

Витяг про державну 

реєстрацію прав (реєстр.№ 

38874851) 

(СЕІ № 488151).  



 

 

Донецька обл. 

м. Cлов’янськ  

пров. Калініна 

буд 48а. 

/пров. 

Вчительський* 

- Спортивний  

корпус 

Держава Україна в особі 

Міністерства освіти і науки 

України 

Правовий режим: право 

оперативного управління, 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет» 

2099,4 Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, вид. Слов’янською 

міською радою 27.12.2012 

(Серія САЕ№ 819616). 

Витяг про державну 

реєстрацію прав 

(реєстр.№38874547) 

(СЕІ № 489000). 

Донецька обл. 

м. Cлов’янськ  

вул.Комунарів 16. 

/ вул. Торська * 

- Гуртожиток 

 №1 

Держава Україна в особі 

Міністерства освіти і науки 

України 

Правовий режим: право 

оперативного управління, 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет» 

3267,8 
м

2
 

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, вид. Слов’янською 

міською радою 27.12.2012  

(Серія САЕ№ 819607). 

Витяг про державну 

реєстрацію прав (реєстр.№ 

38872432), 

(Серія СЕІ №488045) 

Донецька обл. 

м. Cлов’янськ  

вул.  Леніна, 6. 

/вул. 

Університетська* 

- Гуртожиток  

№ 2 
 

Держава Україна в особі 

Міністерства освіти і науки 

України 

Правовий режим: право 

оперативного управління, 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет» 

4362,7 
м

2
 

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, вид. Слов’янською 

міською радою 27.12.2012 

(Серія САЕ№ 819608). 

Витяг про державну 

реєстрацію прав (реєстр. № 

38873788) (Серія СЕІ 

№488046) 

Донецька обл. 

м. Cлов’янськ  

вул.Г.Батюка, 17 

- Гуртожиток 

 № 3 

Держава Україна в особі 

Міністерства освіти і науки 

України 

Правовий режим: право 

оперативного управління, 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет» 

7402,3 
м

2
 

Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно, вид. Слов’янською 

міською радою 27.12.2012  

(Серія САЕ №  819639). 

Витяг про державну 

реєстрацію прав (реєстр. № 

38875671) (серія СЕІ 

№488265) 

*вказані вулиці перейменовані згідно з рішеннями Слов’янської міської ради на виконання Закону України про 

декомунізацію 

 

Для всіх корпусів та гуртожитків є в наявності документи 

-  про відповідність санітарним нормам (Висновок  держ. санітарно-епідеміологічної 

експертизи від 07.04.2016 №05.03.02-04/11819, Протокол № 49/02 від 07.04.2016 р. 

термін дії до08.04.21 р.);  

- про відповідність вимогам правил пожежної безпеки (Довідка Головного 

управління ДСНС України  у Донецькій області (6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дон. 

обл.) від 29.08.2019 р. №6/09/3874; 

-  Паспорт санітарно-технічного стану приміщень ДВНЗ «ДДПУ»,  з 

Актом перевірки готовності приміщень, затв. 28.08. 2019 р. 



 

 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення 

та іншими приміщеннями 
 

№ 

з/п 
Найменування приміщення  

Площа приміщень (кв. м) 

Усього  

у тому числі 

власни

х 

орендов

аних 

зданих 

в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 
12558 12558 - 2012,66 

 Приміщення для занять 

студентів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

9649,1 

 

 

9649,1 

 

 

- 2012,66 

 Комп’ютерні лабораторії 782,5 782,5 - - 

 Спортивні зали 2126,4 2126,4 - - 

2. Приміщення для науково-

педагогічних працівників 
2798,7 2798,7 - - 

3. Службові приміщення 

 
1623,0 1623,0 - - 

4. Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 

2156,2 

615,4 

2156,2 

615,4 
- - 

5. Гуртожитки  

 
15032,8 15032,8 - 2,56 

6. Їдальні, буфети  

 
178,78 178,78 - 

 

7. Профілакторії, бази відпочинку 

 
3537,1  3537,1  - - 

8. Медичні пункти 

 
89,6  89,6  - - 

9. Інші  

у т.ч. навчальні майстерні 

13075,6 

1070,9 

13075,6 

1070,9 
- 

282,5 

82,3 
 

 

*площа навчальних приміщень, що припадає на 1 здобувача – 3,46 кв.м (12558 кв.м/ 3631 

студ.) 

 

**площа навчальних приміщень, що припадає на 1 здобувача, з розрахунку  сукупного 

ліцензованого обсягу  (без приміщень, зданих в оренду) – 2,7 кв.м   

 

 

 
 

 



 

 

Інформація про наявність бібліотеки 

 

Найменування 

бібліотеки 

Площа 

(кв. м) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Площа 

читального 

залу  

(кв. метрів), 

кількість 

місць 

Примітка* 

Бібліотека 

ДВНЗ 

“Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет” 

2156,2 м
2
 

Всього: 

570426 прим.; 

навчальна – 366140 

прим.; 

наукова – 20655 

прим. 

3 чит. зали, 

заг. пл. – 615,4 

м
2 

на 320 

посадк. місць 

Електронний 

каталог 

(89798 

бібліограф. 

записів) 

 

 

Інформація про соціальну інфраструктуру 
 

 № 

з/п 

Найменування об’єкта соціальної 

інфраструктури  (показника, нормативу) 

Кількість Площа  

(кв. м) 

 

1. 

 

Гуртожитки для студентів 

 

3 

 

15032,8 

2. Житлова площа, що припадає на одного 

здобувача вищої освіти у гуртожитку 

 

1260 

ліжкомісць 

11,95 

3 Їдальні та буфети 5 178,78 

4. Кількість здобувачів, що припадає на одне 

посадкове місце в їдальнях і буфетах (осіб) 

 

3,7 - 

5. Актові та конференц-зали 

 

6 1258,3 

6. Спортивні зали 

 

10 2126,4 

7. Плавальні басейни 

 

-  - 

8. Інші спортивні споруди: 

стадіони 

спортивні майданчики 

корти 

тощо 

 

- 

5 

- 

- 

 

- 

3468 

- 

- 

9. Студентський клуб 1 57 

10. Інше - - 
 


