
 
 
 

 
Інформація про загальну площу приміщень, що використовується у навчальному процесі  

Станом на 06.10.2020 
Адреса приміщення Повне 

найменуванн
я власника 

майна 

Площа, кв.м. Найменування та реквізити 
документа про право власності або 

оперативного управління, або 
користування 

Документ про право користування 
(договір оренди) 

 
загальна призначена для 

використання під 
час навчання за 

спеціальністю, що 
ліцензується 

 

призначена для 
використання за 

іншими 
спеціальностями 

відповідно до 
отриманої 

ліцензії 
 

строк дії договору 
оренди 

(з _____ по ______) 

наявність 
державної 
реєстрації 

наявність 
нотаріально

го 
посвідчення 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Навчальні корпуси  
№ 1, 2, 8, 9, 10 

Міністерс
тво освіти 

і науки 
України 

18 542,9 - - 

Витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 
31.07.2017 р. реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна 
1314466848101; 

Витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права від 
17.07.2017 р. реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна 
1293767248101; 

Державний акт на право постійного 
користування землею Серія І-МК 
№ 002329 від 13.12.2000 р. № 385 

– – – 

Навчальний корпус 
№ 6,  

м. Миколаїв,  
вул. Колодязна, 21 

Міністерс
тво освіти 

і науки 
України 

2 573,6 – – 

Витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права від 
07.08.2017 р. реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна 
1302275348101; 

Державний акт на право постійного 
користування землею Серія І-МК 
№ 002329 від 13.12.2000 р. № 385, 

вкладина № 2 

– – – 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Навчальні корпуси  
№ 11, 12,  

м. Миколаїв,  
вул. Бузника, 5 

Міністерс
тво освіти 

і науки 
України 

4 356,8 – – 
Державний акт на право постійного 
користування землею Серія І-МК 
№ 001768 від 12.10.2000 р. № 360 

– – – 



Спортивно-
оздоровчий табір 

«Моряна», 
Миколаївська обл. 

Березанський р-н, с. 
Рибаківка, квартал 

№ 1 (Один), будівля  
№ 5 (П’ять) 

Міністерс
тво освіти 

і науки 
України 

30 000,0 – – 

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно від 26.10.2011 р. 

Серія САЕ № 205216; 
Державний акт на право постійного 
користування землею Серія І-МК 
№ 002429 від 11.02.1998 р. № 106 

– – – 

Гуртожиток № 2,  
м. Миколаїв,  

вул. 3-я Слобідська, 
19 

Міністерс
тво освіти 

і науки 
України 

7 592,6 – – 

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно від 11.07.2003 р. 

Серія САА № 942607; 
Витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права від 

28.03.2017 р. реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого майна 

1208762948101 

– – – 

Гуртожиток № 3,  
м. Миколаїв,  

вул. Потьомкінська,  
131-А 

Міністерс
тво освіти 

і науки 
України 

7 162,7 – – 

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно від 01.06.2011 р. 

Серія САЕ № 269271; 
Витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права від 

23.11.2017 р. реєстраційний номер 
об’єкта нерухомого майна 

1312535848101; 
Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою 

Серія ЯЯ № 198656 від 17.08.2006 р. 
№ 030600100026 

– – – 

 


