
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Луганський національний аграрний університет у м. Харкові здійснює 

свою діяльність на базі двох харківських університетів, відповідно до 

укладених договорів: 

1. Харківський національний технічний університет сільського 

господарства ім. П. Василенка: 

2. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва: 

 

Майновий фонд Луганського національного аграрного університету, що 

орендується у м. Харків 

 

Приміщення за 

договорами 

Площа,  

м² 

Кількість 

аудиторій 

Кількість 

кабінетів 

Кількість 

лабораторій (шт.) 

од. м² од. м² од. м² 

Корпус ( м. Харків, 

вул. Алчевських, 44) 
302,85 - - 9 258,66 - - 

Корпус   (м. Харків, 

пр. Московський, 45) 
411,47 6 261,2 - - - - 

Корпус (м. Харків, пр. 

Юбілейний, 65-г) 
1144,89 15 488,4 19 364,7 1 23,8 

Корпус 

(Хар. обл., Хар. р-н, 

ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва) 

631,18 5 272,33 3 119,16 - - 

РАЗОМ 2490,39 26 1021,93 31 742,52 1 23,8 

 

Матеріально-технічна база Відокремленого структурного підрозділу 

«Старобільського коледжу Луганського національного аграрного 

університету». Місцезнаходження: вул. Молодіжна, буд. 8, с. Веселе, 

Старобільський р-н, Луганська обл., Україна, 92733. 

Учбовий корпус                                                                           - 5333,1 м²; 

учбово-лабораторний корпус                                                     - 4765,2 м²; 

гуртожиток № 1                                                                            - 2485,6 м²; 

гуртожиток № 3                                                                            - 2980,5 м²; 

гуртожиток № 5                                                                            - 5615,6 м²; 

житлові будинки (у кількості 4 шт.) загальною площею              6136 м²; 

їдальня                                                                                              -  792 м²; 

котельня                                                                                            -  251 м²; 

навчальна клініка «Ветеринарної медицини»                            -  297,2 м²; 

спортивно-оздоровчий комплекс (стадіон)                                 - 16200 м²; 



а також зерносклади, майстерні, інженерні споруди та будівлі 

сільськогосподарського призначення. 

 

Матеріально-технічна база Відокремленого структурного підрозділу 

«Костянтинівського коледжу Луганського національного аграрного 

університету». Місцезнаходження: вул. Учбова,  

буд. 1, с. Іллінівка, Костянтинівський р-н, Донецька обл., Україна, 85103. 

Учбовий корпус                                                                               - 3164 м²; 

лабораторний корпус                                                                      - 1960 м²; 

гуртожиток № 1                                                                              - 3520 м²; 

гуртожиток № 2                                                                               - 5920 м²; 

житлові будинки (у кількості 11 шт.) загальною площею            5175 м²; 

їдальня                                                                                              - 1316 м²; 

спортивний майданчик                                                                  -16200 м²; 

майстерні, склади, автомобільні транспортні засоби. 

 

Матеріально-технічна база Відокремленого структурного підрозділу 

«Донецького коледжу Луганського національного аграрного університету». 

Місцезнаходження: вул. Нахімова, буд. 2а, м. Красногорівка, Мар’їнський  

р-н, Донецька обл., Україна, 85630. 

Учбовий корпус                                                                              - 4116 м²; 

лабораторний корпус                                                                     - 2881 м²; 

господарча частина                                                                         - 3130 м²; 

ветеринарний корпус                                                                       - 546 м²; 

гуртожиток № 1                                                                               - 1444 м²; 

гуртожиток № 2                                                                               - 1413 м²; 

гуртожиток № 3                                                                                 - 573 м²; 

гуртожиток № 5                                                                                 - 792 м²; 

житлові будинки (у кіл-ті 3 шт. на 56 кв.) загальною площею 1842 м²; 

їдальня                                                                                            -  1364 м²; 

стадіон                                                                                              - 9856 м²; 

а також майстерні, гаражі, склади, інженерні споруди та будівлі 

сільськогосподарського призначення. 

 

Матеріально-технічна база Відокремленого структурного підрозділу 

«Слов'янського коледжу Луганського національного аграрного університету». 

Місцезнаходження: вул. Свободи, буд. 23, м. Слов’янськ, Слов’янський р-н, 

Донецька обл., Україна, 84100. 

Учбовий корпус                                                                             -  748,1 м²; 



учбовий корпус                                                                             - 4054,6 м²; 

навчальна майстерня                                                                    - 1019,5 м²; 

гуртожиток № 1                                                                            - 2108,1 м²; 

гуртожиток № 2                                                                               - 3944 м²; 

гуртожиток № 3                                                                              - 309,6 м²; 

прибудова учбового корпусу                                                        - 729,3 м²; 

контора                                                                                            - 251,6 м²; 

житловий будинок двоквартирний                                                 - 20,3 м²;  

житловий будинок фінський                                                          - 16,3 м²; 

житловий будинок                                                                          - 118,3 м²; 

їдальня                                                                                            - 184,4 м²; 

котельня                                                                                               - 12 м²; 

а також зерносховища, майстерні, гаражі, свинарники та будівлі 

сільськогосподарського призначення. 

 

Матеріально-технічна база Відокремленого підрозділу «Луганський 

державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного 

університету». Місцезнаходження: вул. Слобожанська, буд. 68, 

м. Старобільськ, Старобільський р-н, Луганська обл., Україна, 92700. 

Гуртожиток                                                                                   - 1850,4 м²; 

навчальний корпус, будівля майстерні                                     - 2504,9 м²; 

корпус для експлуатації тракторів                                                - 178,4 м². 

 


