ВІДОМОСТІ
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
(для освітніх програм, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких
запроваджено додаткове регулювання)
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі
Адреса приміщення
(навчальний корпус,
гуртожиток,
бібліотека, спортивний зал
тощо)

Найменування власника
майна

м. Вінниця вул.
Острозького, 32
навчальний корпус №1

13019,7

м. Вінниця вул.
Довженка/ Острозького,
26/32 (29) навчальний
корпус №2
м. Вінниця
вул.Острозького 32
навчальний корпус №3
м. Вінниця вул.
О.Довженка, 31
гуртожиток №1

Площа, кв. метрів

3509,4

20473,4
Держава в особі
Міністерства освіти і
науки України

6877,0

Найменування та реквізити
документа про право
власності або оперативного
управління, або
користування

Свідоцтво №438 про
право власності на
будівлі та споруди,
видане 31.03.2005
Свідоцтво №81 про
право власності на
навчальний корпус №2,
видане 07.03.2007
Свідоцтво №99 про
право власності на
будівлі, видане
23.02.2006
Свідоцтво №98 про
право власності на
гуртожиток №1,
видане 09.03.2006

Документ про право користування (договір
оренди)
строк дії
договору
оренди
(позички,
користування)
(з _____ по )

наявність
державної
реєстрації

наявність
нотаріального
посвідчення

-

-

-

-

-

-

-

-

-

м. Вінниця вул.
Замостянська, 22
гуртожиток №2

5326,3

м. Вінниця вул.
Острозького, 31
гуртожиток №3

5773,1

м. Вінниця вул.
Острозького, 38
гуртожиток №4а

6362,1

м. Вінниця вул.
Замостянська, 20
гуртожиток №4б із
блоком обслуговування

6928,6

м. Вінниця вул.
Острозького /
Героїв Крут, 44
спортивна зала

1290,0

Загальна площа усіх
приміщень, що
використовуються у
навчальному процесі

Свідоцтво №79 про
право власності на
гуртожиток №2,
видане 07.03.2007
Свідоцтво №101 про
право власності на
гуртожиток №3,
видане 09.03.2006
Свідоцтво №84 про
право власності на
гуртожиток №4а,
видане 07.03.2007
Свідоцтво №539 про
право власності на
гуртожиток №4б,
видане 13.12.2007
Свідоцтво №474 про
право власності на
будівлю навчального
корпусу, спортзалу,
видане 11.10.2007
-

-

69643,3

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями
Найменування приміщення

Усього
1. Навчальні приміщення, усього

23928,0

Площа приміщень, кв. метрів
В тому числі
власних
орендованих
23928,0

зданих в оренду
-

У тому числі

-

-

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

17166,1

17166,1

-

-

4017,0

4017,0

-

-

спортивні зали

2744,9

2744,9

-

-

2. Приміщення для науково-педагогічних, педагогічних
працівників
3. Службові приміщення

1873,4

1873,4

-

-

1232,0

1232,0

-

-

4. Бібліотека, у тому числі читальні зали

2622,0

2622,0

-

-

5. Гуртожитки
6. Їдальні, буфети

30607,0
2075,7

30607,0
2075,7

-

-

7. Медичні пункти

159,9

159,9

-

-

Інші

8461,7

8461,7

-

