Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Площа, кв. метрів

Адреса
приміщення

Учбовий корпус
Одеська обл.
Приморський
р-н. м. Одеса,
вул. Кузнечна,1

Повне
найменуван загальна
ня власника
майна

Міністерст
во освіти і
науки
України

10968,9

призначена для
використання
під час
навчання за
спеціальністю,
що
ліцензується

призначена
для
використання
за іншими
спеціальностя
ми відповідно
до отриманої
ліцензії

1504

5480

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

Документ про право користування
(договір оренди)

строк дії
договору
оренди
(з______
по______)
Свідоцтво про право
власності на будівлю
учбового корпусу
26.02.2016
54117636
Одеське міське
управління юстиції

-

наявність
наявність нотаріаль
державної
ного
реєстрації посвідчен
ня

-

-

Площа, кв. метрів

Адреса
приміщення

Повне
найменуван загальна
ня власника
майна

Лабораторний
корпус № 1
Одеська обл.
Приморський р-н.
м. Одеса,
вул.
Старопортофранківська, 61

Міністерст
во освіти і
науки
України

4979,1

Лабораторний
корпус № 2
Одеська обл.
Приморський р-н
м. Одеса, вул.
Пішонівська,5

Міністерст
во освіти і
науки
України

5350,1

призначена для
використання
під час
навчання за
спеціальністю,
що
ліцензується

призначена
для
використання
за іншими
спеціальностя
ми відповідно
до отриманої
ліцензії

-

-

1040

3280

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

Документ про право користування
(договір оренди)

строк дії
договору
оренди
(з______
по______)
Свідоцтво про право
власності на будівлю
учбового корпусу
11.11.2015 47360990
Одеське міське
управління юстиції

наявність
наявність нотаріаль
державної
ного
реєстрації посвідчен
ня

-

-

-

-

-

-

Свідоцтво про право
власності на будівлю
лабораторного
корпусу № 2
18.11.2009
440304/САС
Виконавчий комітет
Одеської міської

Площа, кв. метрів

Адреса
приміщення

Повне
найменуван загальна
ня власника
майна

призначена для
використання
під час
навчання за
спеціальністю,
що
ліцензується

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

призначена
для
використання
за іншими
спеціальностя
ми відповідно
до отриманої
ліцензії

Документ про право користування
(договір оренди)

строк дії
договору
оренди
(з______
по______)

наявність
наявність нотаріаль
державної
ного
реєстрації посвідчен
ня

ради
Навчальний
полігон
Комінтернівський р-н
Красносільська
с.р,
с. Іллічівка вул.
Шкільна,27

Міністерст
во освіти і
науки
України

Гуртожиток № 1
Одеська обл. м.
Одеса, вул.

Міністерст
во освіти і
науки

2144,2

-

1650

Свідоцтво про право
власності на
нерухоме майно
01.10.2007
950382/ЯЯЯ
Виконавчий комітет
Красносільської
сільської ради
Комінтернівського
р-н

2577,5

-

340

Свідоцтво про право
власності

-

-

-

-

-

-

Площа, кв. метрів

Адреса
приміщення

Повне
найменуван загальна
ня власника
майна

Манежна, 42

України

Гуртожиток № 2
Одеська обл. м.
Одеса, вул.
Старопортофранківська, 71а

Міністерст
во освіти і
науки
України

призначена для
використання
під час
навчання за
спеціальністю,
що
ліцензується

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

призначена
для
використання
за іншими
спеціальностя
ми відповідно
до отриманої
ліцензії

Документ про право користування
(договір оренди)

строк дії
договору
оренди
(з______
по______)

наявність
наявність нотаріаль
державної
ного
реєстрації посвідчен
ня

04.07.2008
187013/ САС
Виконавчий комітет
Одеської міської
ради

2367

-

260

Свідоцтво про право
власності
07.12.2009
842912/ САС
Виконавчий комітет
Одеської міської
ради

-

-

-

Площа, кв. метрів

Адреса
приміщення

Повне
найменуван загальна
ня власника
майна

Гуртожиток № 3
Одеська обл. м.
Одеса, вул.
Новосельского,
68а

Міністерст
во освіти і
науки
України

Гуртожиток № 4
Одеська обл.
м. Одеса,
вул. Академічна,
20

Міністерст
во освіти і
науки
України

2731,7

3429,4

призначена для
використання
під час
навчання за
спеціальністю,
що
ліцензується

призначена
для
використання
за іншими
спеціальностя
ми відповідно
до отриманої
ліцензії

-

180

-

320

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

Документ про право користування
(договір оренди)

строк дії
договору
оренди
(з______
по______)
Свідоцтво про право
власності
30.09.2009
447203/ САС
Виконавчий комітет
Одеської міської
ради

Свідоцтво про право
власності
16.07.2009
426236/ САС
Виконавчий комітет
Одеської міської
ради

наявність
наявність нотаріаль
державної
ного
реєстрації посвідчен
ня

-

-

-

-

-

-

Площа, кв. метрів

Адреса
приміщення

Повне
найменуван загальна
ня власника
майна

Гуртожиток № 5
Одеська обл.
м. Одеса, вул.
Композитора
Ніщинського, 4

МОН
України

Учбовий корпус
Одеська обл.
Приморський р-н
м. Одеса,

Територіаль
на громада
міста Одеси

6972,5

988,3

призначена для
використання
під час
навчання за
спеціальністю,
що
ліцензується

призначена
для
використання
за іншими
спеціальностя
ми відповідно
до отриманої
ліцензії

-

260

-

988,3

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

Документ про право користування
(договір оренди)

строк дії
договору
оренди
(з______
по______)

Свідоцтво про право
власності
23.04.2009
637345/ САС
Виконавчий комітет
Одеської міської
ради

-

№ 92/9 з
редакція 27.04.2016
оренди по
27.04.2031

Нова
договору
№92/2 НВТ 111809.

наявність
наявність нотаріаль
державної
ного
реєстрації посвідчен
ня

-

-

+

+

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

Площа, кв. метрів

Адреса
приміщення

Повне
найменуван загальна
ня власника
майна

призначена для
використання
під час
навчання за
спеціальністю,
що
ліцензується

призначена
для
використання
за іншими
спеціальностя
ми відповідно
до отриманої
ліцензії

-

195,9

Документ про право користування
(договір оренди)

строк дії
договору
оренди
(з______
по______)

наявність
наявність нотаріаль
державної
ного
реєстрації посвідчен
ня

пр. Олександрівський, 6
Учбовий корпус
м. Вінниця, вул.
М. Оводова, 22

Територіаль
на громада
міста Одеси

195,9

Договір оренди
№05Е000-806/17

№05Е000806/17 з
06.11.17 по
31.10.18р.

+

+

