
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності  

Таблиця 1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

№ 
з/п 

Адреса 
приміщення 

Повне 
найменування 

власника майна 

Площа, кв. метрів Найменування та 
реквізити документа 
про право власності 

або оперативного 
управління, або 
користування 

Документ про право 
користування (договір оренди) 

загальна призначена для 
використання 

під час 
навчання за 

спеціальністю, 
що ліцензується 

призначена для 
використання за 

іншими 
спеціальностями 

відповідно до 
отриманої ліцензії 

строк 
дії 

договор
у 

оренди  
(з _____ 

по 
______) 

наявність 
державної 
реєстрації 

наявність 
нотаріальног

о 
посвідчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Вул. Ярослава 

Мудрого, 21/2 
навчальний 
корпус № 1 
з допоміжними 
приміщеннями 
розташованими 
окремо 

Держава в особі 
Міністерства 
освіти і науки 

України в 
господарському 

віданні 
Білоцерківського 

національного 
аграрного 

університету   

2047,0   Інформаційна довідка з 
Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно та 

Реєстру прав власності 
на нерухоме майно, 
Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного 
реєстру заборон 

відчуження об’єктів 
нерухомого майна 

щодо об’єкта 
нерухомого майна 

№64432215 
від 01.06.2016р. 

   

 



 

Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Вул. Сквирське 

шосе, 
20а навчальний 
корпус № 2 з 
допоміжними 
приміщеннями 
розташованими 
окремо 

-/- 2923,9   Інформаційна довідка 
з Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно та 

Реєстру прав 
власності на нерухоме 

майно, Державного 
реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру 
заборон відчуження 
об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єкта 
нерухомого майна 

№60418604  
від 01.06.2016р. 

   

3 Вул. Театральна, 
6 навчальний 
корпус № 3  

-/- 646,3   Інформаційна довідка 
з Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно та 

Реєстру прав 
власності на нерухоме 

майно, Державного 
реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру 
заборон відчуження 
об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єкта 
нерухомого майна 

№60433175  
від 01.06.2016р. 

   

  



 

Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Вул. Театральна, 

4 навчальний 
корпус № 4 

-/- 
 

899,0   Інформаційна довідка 
з Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно та 

Реєстру прав 
власності на нерухоме 

майно, Державного 
реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру 
заборон відчуження 
об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єкта 
нерухомого майна 

№60433687 від 
01.06.2016р. 

   

5 Вул. Ярослава 
Мудрого, 32 
гуртожиток  
№ 1 

-/- 2463,6   Інформаційна довідка 
з Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно та 

Реєстру прав 
власності на нерухоме 

майно, Державного 
реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру 
заборон відчуження 
об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єкта 
нерухомого майна 

№60432724 від 
01.06.2016р. 

   

 

 



 

Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Вул. Андрія 

Шептицького, 1а 
гуртожиток 
 № 2 

-/- 3199,4   Інформаційна довідка 
з Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно та 

Реєстру прав 
власності на нерухоме 

майно, Державного 
реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру 
заборон відчуження 
об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єкта 
нерухомого майна 

№60431593 
 від 01.06.2016р. 

   

7 Вул. Северина 
Наливайка,1 
їдальня 

-/- 906,7   Інформаційна довідка 
з Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно та 

Реєстру прав 
власності на нерухоме 

майно, Державного 
реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру 
заборон відчуження 
об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єкта 
нерухомого майна 

№60434133  
від 01.06.2016р. 

   

  



 

 

Продовження таблиці 1 

8 Вул. Банкова, 9 
гараж  

-/- 105,6   Інформаційна довідка 
з Державного реєстру 

речових прав на 
нерухоме майно та 

Реєстру прав 
власності на нерухоме 

майно, Державного 
реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру 
заборон відчуження 
об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єкта 
нерухомого майна 

№60430805 
 від 01.06.2016р. 

   

9 Вул. Ярослава 
Мудрого,32 
Спортивний 
майданчик 
 

-/- 630,0 
 
 
 

  Державний акт на 
право постійного 

користування 
земельною ділянкою, 

серія ЯЯ№154710  
від 28.05.2012р. 

   

 



Таблиця 2. Забезпечення навчального закладу приміщеннями  

навчального призначення та іншими приміщеннями 

№ 
з/п Найменування приміщення 

площа приміщень (кВ.метрів) 

усього У тому числі 
власних орендованих зданих в оренду 

1 Навчальні приміщення, усього: у тому 
числі: 

4875,3 4875,3 - - 

1.1 
Приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні 
приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 

4026,3 4026,3 - - 

1.2 Комп’ютерні лабораторії 540,8 540,8 - - 

1.3 Спортивні зали 308,2 308,2 
 

- 

2 Приміщення для науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників 

603,4 603,4 - - 

3 Службові приміщення  1624,7 1608,0 - 16,7 

4 Бібліотека, у тому числі читальні зали 289,7 289,7 - - 

5 Гуртожитки 4503,7 4453,7 - 50,0 

6 Їдальні, буфети 1012,0 1012,0 - - 

7 Профілакторії, бази відпочинку - - - - 

8 Медичні пункти 42,3 42,3 - - 

9 Інші 870,4 870,4   

 

  



Таблиця 3.  Інформація про соціальну інфраструктуру 
 

№ з/п Найменування об’єктів соціальної інфраструктури (показника 
нормативу) Кількість 

Площа  

(кв. метрів ) 

1 Гуртожитки для студентів 2 4503,7 

2 Житлова площа, що припадає на одного студента у гуртожитку - 7,7 

3 Їдальні та буфети 3 1012,0 

4 Кількість студентів, що припадає на одне посадкове місце в 
їдальнях та буфетах (осіб) 2 - 

5 Актові зали 1 240,4 

6 Спортивні зали 2 308,2 

7 Плавальні басейни - - 

8 Інші спортивні споруди: 

– стадіони  

– спортивні майданчики  

– корти  

– тощо 

 

- 

1 

- 

- 

 

- 

630,0 

- 

- 

9 Студентський палац (клуб) - - 

10 Інше - - 

 


