
ВІДОМОСТІ  

про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності  

закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі 

Адреса приміщення 

(навчальний корпус, 

гуртожиток, бібліотека,  

спортивний зал тощо) 

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 (позички, 

користування) (з 

_____  

по _____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність нотаріального 

посвідчення 

Корпус №2  

(навчальний корпус),  

вул. Майдан Перемоги, 

3, м. Тернопіль  

Західноукраїнський 

національний 

університет 

3908,7 

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, 

№ 236424174 від 

10.12.2020 р. 

Довідка ТзОВ 

«Міське бюро 

технічної 

інтвентаризації» 

№1419 від 

25.11.2020 р. 

Наказ ЗУНУ від 

30.10.2020 року 

№ 94 «Про 

організацію 

освітнього процесу в 

навчальних корпусах 

ЗУНУ (в тому числі 

для відокремлених 

– – – 



структурних 

підрозділів)  

(додаток 1) 

Корпус №5  

(навчальний корпус), 

вул. Микулинецька, 46а, 

м. Тернопіль 

Західноукраїнський 

національний 

університет 

4320,5 

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, 

№ 75870333 від 

15.12.2016 р. 

Наказ ЗУНУ від 

30.10.2020 року 

№ 94 «Про 

організацію 

освітнього процесу в 

навчальних корпусах 

ЗУНУ (в тому числі 

для відокремлених 

структурних 

підрозділів)  

(додаток 1) 

– – – 

Корпус №9, (бібліотека), 
Західноукраїнський 

національний 
1488,5 

Витяг з Державного 

реєстру речових 
– – – 



вул. Бережанська ,4, 

м. Тернопіль 

університет прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, 

№ 275333550 від 

17.09.2021 р. 

Наказ ЗУНУ від 

30.10.2020 року 

№ 94 «Про 

організацію 

освітнього процесу в 

навчальних корпусах 

ЗУНУ (в тому числі 

для відокремлених 

структурних 

підрозділів)  

(додаток 1) 

Корпус №13, 

(фізкультурно-

оздоровчий комплекс), 

Майдан Перемоги, 3, 

м. Тернопіль 

Західноукраїнський 

національний 

університет 

2237,7 

 

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, 

№ 236577961 від 

11.12.2020 р. 

Довідка ТзОВ 

«Міське бюро 

технічної 

інтвентаризації»  

№1378 від 

11.11.2020 р. 

Наказ ЗУНУ від 

30.10.2020 року 

– – – 



№ 94 «Про 

організацію 

освітнього процесу в 

навчальних корпусах 

ЗУНУ (в тому числі 

для відокремлених 

структурних 

підрозділів)  

(додаток 1) 

Корпус №12 

(гуртожиток), 

вул. Бережанська, 6, 

м.Тернопіль 

Західноукраїнський 

національний 

університет 

2125,1 

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, 

№ 239572827 від 

31.12.2020 р. 

– – – 

Студентський 

гуртожиток №3, 

вул. Львівська, 3, 

м. Тернопіль 

Західноукраїнський 

національний 

університет 

6756,5 

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію іншого 

речового права, 

№ 264633047 від 

06.07.2021 р. 

Довідка ТзОВ 

«Міське бюро 

технічної 

інтвентаризації»  

№1384 від 

12.11.2020 р. 

– – – 

  



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: 

8079,0 8079,0 – – 

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

5899,6 5899,6 – – 

комп’ютерні лабораторії 723,6 723,6 – – 

спортивні зали 1455,8 1455,8 – – 

2. Приміщення для педагогічних 
працівників 

1176,5 1176,5 – – 

3. Службові приміщення 160,3 160,3 – – 

4. Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 

1488,5 

440,9 

1488,5 

440,9 

– – 

5. Гуртожитки 8881,6 8881,6 – – 

6. Їдальні, буфети  324,5 324,5 – – 

7. Медичні пункти 127,4 127,4 – – 

8. Інші 599,2 599,2 – – 

 


