
Додаток 4
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної 
освіти для осіб з вищою освітою

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

Адреса
приміщенн

я

Повне 
найменуван 
ня власника 

майна

Площа, кв. метрів Найменуванн 
я та реквізити 

документа 
про право 

власності або 
оперативного 
управління, 

або
користування

Документ про право 
користування (договір оренди)

загальн
а

призначена
для

використанн 
я під час 

навчання за 
спеціальніст 

ю, що
ліцензується

призначена
для

використання 
за іншими 

спеціальностя 
ми відповідно 
до отриманої 

ліцензії

строк
дії

договор
У

оренди
(з

по
)

наявніст
ь

держави
ої

реєстрац
ії

наявність
нотаріально

го
посвідчення

вул.
І. Кудрі,33, КМДА 8486,2 - 6364,03

Розпоряджен 
ня Г оловного 
управління 

майном 
КМДА 

№1751 від 
25.08.98р. 

Розпоряджен 
ня кабінету 

міністрів 
України від
27.09.2016 
№ 694-р

Наказ МОН 
України 

№ 1254 від
19.10.2016 

(оперативне 
управління)

- - -

вул.
Кирилівськ 

а, 164
КМДА 2929,3 - 2197

Наказ 
головного 
управління 

майном 
КМДА № 92 

від 24.12.99 р. 
Розпоряджен 
ня кабінету 
міністрів 

України від
27.09.2016 № 

694-р.
Наказ МОН 
України № 

1254 від
19.10.2016 р. 
(користуванн

я)

- - -



вул.
Електриків,

26/8
КМДА 5000

Розпоряджен 
ня КМДА № 

2131 від 
29.12.97 р. 

Розпоряджен 
ня кабінету 

міністрів 
України від 

27.09.2016 №
694-р.

Наказ МОН 
України № 

1254 від 
19.10.2016 р. 
(користуванн 

я)



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення Площа приміщень, кв. метрів

усього у тому числі

власних орендованих зданих в 
оренду

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі:
12075,03 12075,03 - -

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

10674,03 10674,03 - -

комп’ютерні лабораторії 553 553 - -

спортивні зали 848 848 - -

2. Приміщення для науково- 
педагогічних (педагогічних) 
працівників

952 952 - -

3. Службові приміщення 342,6 342,6 - -

4. Бібліотека, у тому числі читальні 
зали 849,2 849,2 - -

5. Гуртожитки 5738,8 5738,8 - -

6. їдальні, буфети 840 840 - -

7. Профілакторії, бази відпочинку - - - -

8. Медичні пункти 15 15 - -

9. Інші - - - -

В. о. ректора Таврійського наї 

університету імені В. І. Берн В. П. Казарін



5. Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 
(показника, нормативу)

Кількість Площа, кв. метрів

1. Гуртожитки для студентів 3 5738,8

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку - 9,3

3. їдальні та буфети 2 840

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і 
буфетах 4 -

5. Актові зали 1 300

6. Спортивні зали 5 848

7. Плавальні басейни - -

8. Інші спортивні споруди: 

стадіони 2 3600
спортивні майданчики

- -

корти _ -

тощо
- -

9. Студентський палац (клуб) - -

10. Інші - -


