
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ ПЛОЩУ ПРИМІЩЕНЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Адреса 

приміщення 

Найменування власника 

майна 

Площа, 

кв. 

метрів 

Найменування та реквізити 

документа про право 

власності або оперативного 

управління, або 

користування 

Документ про право 

користування (договір оренди) 

строк дії 

договору 

оренди (з 

_____ по 

_____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

м. Тульчин 

вул. Миколи 

Леонтовича 

(вул. Леніна) 

буд. 52 

Територіальні громади міст, 

селищ, сіл Вінницької 

області в особі обласної ради 

2842,0 

Свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно 

Серія САВ № 188950 

06.01.2005 

-   

м. Тульчин 

вул. 

Незалежності 

буд. 10 

Територіальні громади 

Вінницької області в особі 

обласної ради в 

оперативному управлінні 

комунального вищого 

навчального закладу 

6461,8 

Свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно 

Серія САС № 025865 

13.05.2009 

-   

м. Тульчин 

вул. 

Незалежності 

буд. 18 

Територіальні громади міст, 

селищ, сіл Вінницької 

області в особі обласної ради 

556,7 

Свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно 

Серія ЯЯЯ № 926977 

27.12.2006 

-   

 
 



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: 
9303 9303 - 129,4 

приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

5644 5644 - 129,4 

комп’ютерні лабораторії 48 48 - - 

спортивні зали 162 162 - - 

2. Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

36 36 - - 

3. Службові приміщення 820 820 - - 

4. Бібліотека, 

у тому числі читальні зали 

243,1 

121,6 

243,1 

121,6 
- - 

5. Гуртожитки 556,7 556,7   

6. Їдальні, буфети 126,8 126,8 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку - - - - 

8. Медичні пункти 15,8 15,8 - - 

9. Інші - - - - 

 



 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ 

Найменування об’єкта  

соціальної інфраструктури  

(показника, нормативу) 

Кількість 
Площа,  

кв. метрів 

1. Гуртожитки для студентів 1 556,7 

2. Житлова площа на одного студента у 

гуртожитку 
1 5,2 

3. Їдальні та буфети 1 126,8 

4. Кількість студентів на одне місце в 

їдальнях і буфетах 
3 - 

5. Актові зали 2 443,9 

6. Спортивні зали 1 162 

7. Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди: 

стадіони 

спортивні майданчики 

корти 

тощо 

 

1 

- 

- 

- 

 

11000 

- 

- 

- 

9. Студентський палац (клуб) - - 

10. Інші - - 

 
ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ  

 

№ 

з/п 
Показник 

Зазначення 

показника 

1.  Кількість ліцензованих спеціальностей 5 

2.  Загальна площа будівель, кв.м. 9303,8 

3.  
Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів 

– у т.ч. з виходом в Інтернет 

39 

37 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 

 

Найменування 

бібліотеки 

Площа, 

кв. 

метрів 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури, 

примірників 

Площа читального 

залу, кв. метрів, 

кількість місць 

Примітка* 

Бібліотека 

Тульчинського 

коледжу 

культури 

243,1 41150 
121,6, 

60 

У коледжі 

наявна 

електронна 

бібліотека 

 


