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У Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві, в межах 
повноважень, розглянуто Ваш запит щодо відповідності приміщень 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ «АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО» за 
адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, 15 вимогам діючого санітарного 
законодавства щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

За результатами санітарно-епідеміологічного обстеження приміщень, 
спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві 
встановлено наступне.

Нежитлові приміщення навчального закладу розміщено в окремо стоячій 
3-х поверховій будівлі (включаючи цокольне приміщення). Загальна площа 
учбового корпусу 1776 м2.

Відповідно до довідки Київської обласної ради VII скликання від 
07.12.2018 №2663/10-01 майно, яке обліковується на балансі Комунальним 
закладом вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв» за 
адресою м. Київ, вул. І.Мазепи,15 належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області в особі Київської 
обласної ради та закріплено за Комунальним закладом вищої освіти Київської 
обласної ради «Академія мистецтв».
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Навчальний заклад включає наступні приміщення: 55 навчальних 
аудиторій (кабінетів, лабораторій); спортивна та актова зали; бібліотека; три 
хореографічні зали; сгудія звукозапису; комп’ютерний клас та три туалетні 
кімнати.

Харчування в закладі відсутнє, медичне обслуговування студентів 
здійснюється згідно установчого договору від 01.09.2020 №6 між
Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв та КЗВО КОР 
«АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ПАВЛА ЛУБЕНСЬКОГО».

В навчальному закладі навчаються здобувачі освіти після 9-го та 11 -ти 
класів. Режим роботи закладу: понеділок-субота з 08.30 до 20.30 год. 
(з урахуванням двох змінного режиму роботи).

Приміщення для проведення освітньої діяльності оснащені відповідною 
матеріально-технічною базою для навчання, підключені до міських інженерних 
мереж водопостачання, каналізування, опалення, електропостачання, 
забезпечені природним і штучним освітленням. Вентиляція приміщень 
природна та припливно-витяжна з механічним спонуканням в спортивній залі.

Розміщення, площа та набір приміщень закладу відповідає вимогам 
законодавства.

Керуючись Законом України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», вважаємо за можливе використання 
приміщень за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, 15 для провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти за умови дотримання санітарного 
законодавства.
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