Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
станом на 30.10.2019р.
Документ про право користування
(договір оренди)

Площа, кв.м

Адреса приміщення

Повне
найменування
власника майна
загальна

Призначена
для
використанняпі
д час навчання
за
спеціальністю,
що
ліцензується

Призначена
для
використання
за іншими
спеціальностям
и відповідно до
отриманої
ліцензії

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

Строк дії
договору

Наявність
державної
реєстрації

Наявність
нотаріального
посвідчення

-

-

-

Свідоцтво про право
власності на нерухоме
майно від 26.02.2016р.
індексний номер 54117636
СТВ 025017
Учбовий корпус
Одеська обл.,
Приморський р-н, м.
Одеса, вул. Кузнечна,
1.

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

10968,9

ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію права
власності.
Дата державної реєстрації
20.10.2015р. 17:15:43
Номер запису про право
власності 12337295
Одеське міське управління
юстиції.

Свідоцтво про право
власності від 11.11.2015р.
СТВ 258226
Індексний номер 47360990
Лабораторний корпус
№1
Одеська обл.,
Приморський р-н, м.
Одеса, вул.
Старопортофранківськ
а, 61.

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

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

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

Навчальний полігон
Одеська обл.,
Лиманський р-н, с.
Ілічанка, вул. Шкільна,
27.

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

4979,1

5350,1

2144,2

ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію іншого
речового права.
Дата державної реєстрації
22.10.2015р.
12:11:10
Номер запису про інше
речове право 11990477.
Одеське міське управління
юстиції.
ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію іншого
речового права.
Дата державної реєстрації
29.06.2017р.
14:27:53
Номер запису про інше
речове право 21210216.
Юридичний департамент
Одеської міської ради.
ВИТЯГ з Державного
реєстру прав на нерухоме
майно про реєстрацію
права власності
Індексний номер
ВИТЯГУ: 91697889
Номер запису про право
власності 21334775

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дата, час державної
реєстрації 05.07.2017р.
12:50:00
Юридичний департамент
Одеської міської ради.

Гуртожиток № 1
Одеська обл.,
Приморський р-н, м.
Одеса, вул. Манежна,
42.

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

2577,5

Гуртожиток - їдальня
Одеська обл.,
Приморський р-н, м.

Держава
Україна в особі
Міністерства

1258,5

ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію іншого
речового права.
Дата, час державної
реєстрації 29.06.2017р.
14:43:44
Номер запису про інше
речове право 21197380.
Індексний номер
ВИТЯГУ:
91015581
Юридичний департамент
Одеської міської ради.

-

-

-

-

-

-

ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрації права власності
Номер запису про право
власності 20553165
Дата, час державної
реєстрації 17.05.2017р.
17:04:57
Індексний номер
ВИТЯГУ:
87845127
Юридичний департамент
Одеської міської ради.
ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про

Одеса, вул.
Композитора
Ніщинського,4.

освіти і науки
України

Гуртожиток № 2
Одеська обл.,
Приморський р-н, м.
Одеса, вул.
Старопортофранківськ
а, 71-А.

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

Гуртожиток № 3
Одеська обл.,
Приморський р-н, м.
Одеса, вул.
Новосельского, 68-А.

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

2367,0

2731,7

реєстрацію права
власності.
Дата, час державної
реєстрації 08.05.2019р.
11:31:15
Номер запису про право
власності 31531742
Індексний номер
ВИТЯГУ: 170371217.
Дата, час формування
13.06.2019р.
12:41:19
Юридичний департамент
Одеської міської ради.
ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію іншого
речового права.
Дата, час державної
реєстрації 25.07.2017р.
14:23:16
Номер запису про інше
речове право 21635827.
Індексний номер
ВИТЯГУ: 93244029
Юридичний департамент
Одеської міської ради.
ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію іншого
речового права.
Дата,час державної
реєстрації 21.08.2017р.
14:25:12
Номер запису про інше
речове право 22015297.
Індексний номер

-

-

-

-

-

-

Гуртожиток № 4
Одеська обл.,
Приморський р-н, м.
Одеса, вул.
Академічна,20.

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

3429,5

Гуртожиток № 5
Одеська обл.,
Приморський р-н, м.
Одеса, вул.
Композитора
Ніщинського,4.

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

6972,5

База відпочинку
«Електрон»,
Одеська обл..,
БілгородДністровський р-н,
смт. Затока.

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

1350,6

Учбовий корпус
коледжу зв’язку та

Департамент
комунальної

988,3

ВИТЯГУ: 95397036
Юридичний департамент
Одеської міської ради.
ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію іншого
речового права.
Дата,час державної
реєстрації 21.08.2017р.
14:36:52
Номер запису про інше
речове право 22025009.
Індексний номер
ВИТЯГУ: 95456138
Юридичний департамент
Одеської міської ради.
ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію іншого
речового права.
Дата,час державної
реєстрації 21.08.2017р.
14:44:40
Номер запису про інше
речове право 22063202.
Індексний номер
ВИТЯГУ: 95679685
Юридичний департамент
Одеської міської ради.

-

-

-

-

-

-

Не підлягає державної
реєстрації

-

-

-

_

Нова
редакція

+

+

інформатизації ОНАЗ
ім. О.С. Попова.
Одеська обл.,
Приморський р-н, м.
Одеса, пр.
Олександрівський, 6.

власності
Одеської
міської ради

Учбовий корпус
коледжу зв’язку та
інформатизації ОНАЗ
ім. О.С. Попова.
Одеська обл.,
Приморський р-н, м.
Одеса, вул. Мала
Арнаутська, 66.

Департамент
комунальної
власності
Одеської
міської ради

Науково-дослідного
інститут
інфокомунікацій
ОНАЗ ім. О.С. Попова.
Виробничий корпуслабораторія, наукововиробничий корпус
лабораторія, гараж.
Львівська обл., м.
Львів, вул.
Тролейбусна, 11.

Науково-дослідного
інститут
інфокомунікацій
ОНАЗ ім. О.С. Попова.
Нежитлове
приміщення
Львівська обл., м.

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

Держава
Україна в особі
Міністерства
освіти і науки
України

206,5

1122,8

297,0

-

ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію права
власності.
Дата,час державної
реєстрації 04.07.2019р.
14:34:29
Номер запису про право
власності 32307935.
Індексний номер
ВИТЯГУ: 173102071
Державне підприємство
«Західний експертнотехнічний центр
Держпраці», Львівська
область.
ВИТЯГ з Державного
реєстру речових прав на
нерухоме майно про
реєстрацію права
власності.
Дата,час державної
реєстрації 04.07.2019р.

договору
оренди №92/2
НВТ 111809 з
27.04.2016р.
по
27.04.2031р.
Нова
редакція
договору
оренди
№113/52 НВТ
111808 з
27.04.2016р.
по
27.04.2031р.

+

+

-

-

-

-

-

-

13:51:34
Номер запису про право
власності 32305373.
Індексний номер
ВИТЯГУ: 173080497
Державне підприємство
«Західний експертнотехнічний центр
Держпраці», Львівська
область.

Львів, вул. Хуторівка,
4а.

Начальник відділу ПЛРСНТІ

_____________ Пучков В.М.

