
Додаток 17 

до Ліцензійних умов 

 

 

ВІДОМОСТІ 

про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності  

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі 

Адреса приміщення 

(навчальний корпус, 

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 

Одеська область, 
Овідіопольський район, 

Новодолинська сільська рада, 

«Лебідь» садове товариство» 
громадська організація, вулиця 

Лінія 14, будинок 2-А 

(Навчальний корпус 1-а) 

Стріхарчук Людмила 
Вячеславівна 

453,4 договір про внесення змін 
до договору найму від 

29.09.2021 р. реєстр. номер 

1633 
 

договір найму 

від 12.08.2021 р. реєстр. 
номер 1471 

з 29.09.2021  
по 12.08.2031 

 

 
 

з 12.08.2021  

по 12.08.2031 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

Овідіопольський район, 
Новодолинська сільська рада, 

«Лебідь» садове товариство» 

громадська організація, вулиця 
Лінія 14, будинок 2 

(Навчальний корпус 1) 

Стріхарчук Людмила 
Вячеславівна 

498,7 договір найму 
від 12.08.2021 р. реєстр. 

номер 1470 

з 12.08.2021  
по 12.08.2031 

+ + 

Одеська область, 

Овідіопольський район, 
Новодолинська сільська рада, 

Пахлеванзаде 

Аліреза 

96,7 договір про внесення змін 

до договору найму від 

з 29.09.2021  

по 04.02.2029 
 

+ 

 

+ 

 



«Лебідь» громадська організація, 

вулиця Лінія 11, будинок 17 

(Навчальний корпус 2) 

29.09.2021 р. реєстр. номер 

1634 

 
договір найму 

від 04.02.2019 р. реєстр. 

номер 160 

 

 

з 04.02.2019  
по 04.02.2029 

 

 

+ 

 

 

+ 

Одеська область, 

Овідіопольський район, 
Новодолинська сільська рада, 

«Лебідь» громадська організація, 

вулиця Лінія 11, будинок 29 
(Навчальний корпус 3) 

Пахлеванзаде 

Аліреза 

198,7 договір про внесення змін 

до договору найму від 
29.09.2021 р. реєстр. номер 

1635 

 
договір найму 

від 04.02.2019 р. реєстр. 

номер 161 

з 29.09.2021  

по 04.02.2029 
 

 

 
з 04.02.2019  

по 04.02.2029 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

Одеська область, 

Овідіопольський район, 
Новодолинська сільська рада, 

«Лебідь» громадська організація, 

вулиця Лінія 11, будинок 39 
(Навчальний корпус 4) 

Стріхарчук Людмила 

Вячеславівна 

157,4 договір про внесення змін 

до договору найму від 
29.09.2021 р. реєстр. номер 

1631 

 
договір найму 

від 04.02.2019 р. реєстр. 

номер 163 

з 29.09.2021  

по 04.02.2029 
 

 

 
з 04.02.2019  

по 04.02.2029 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

Одеська область, 
Овідіопольський район, 

Новодолинська сільська рада, 

«Лебідь» громадська організація, 

вулиця Центральна, будинок 50 
(Навчальний корпус 5) 

Пахлеванзаде 
Аліреза 

222,3 договір про внесення змін 
до договору найму від 

29.09.2021 р. реєстр. номер 

1636 

 
договір найму 

від 04.02.2019 р. реєстр. 

номер 162 

з 29.09.2021  
по 04.02.2029 

 

 

 
з 04.02.2019  

по 04.02.2029 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

Одеська область, 
Овідіопольський район, 

Новодолинська сільська рада, 

«Лебідь» садове товариство» 

громадська організація, вулиця 
Лінія 14, будинок 1 

Стріхарчук Людмила 
Вячеславівна 

499,0 договір про внесення змін 
до договору найму від 

29.09.2021 р. реєстр. номер 

1632 

 
договір найму 

з 29.09.2021  

по 12.08.2031 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 



(Навчальний корпус 6) від 12.08.2021 р. реєстр. 

номер 1469 
з 12.08.2021  

по 12.08.2031 
+ + 

Одеська область, 

Овідіопольський район, 

Новодолинська сільська рада, 
«Поляна» садівниче товариство» 

громадська організація, будинок 

40 

(Навчальний корпус 7) 

Пахлеванзаде 

Аліреза 

462,8 договір про внесення змін 

до договору найму від 

29.09.2021 р. реєстр. номер 
1638 

 

договір найму 

від 12.08.2021 р. реєстр. 
номер 1472 

з 29.09.2021  

по 12.08.2031 

 

 
з 12.08.2021  

по 12.08.2031 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

Одеська обл., 

Великомихайлівський р-н, с. 

Воробіївка, вул. Центральна, буд. 
71 

(Навчальний корпус 8) 

Пахлеванзаде 

Аліреза 

1393,7 договір про внесення змін 

до договору найму 

нежитлової будівлі від 
29.09.2021 р. реєстр. номер 

1637 

 
договір найму нежитлової 

будівлі від 12.11.2018 р. 

реєстр. номер 1636 

з 29.09.2021  

по 12.11.2028 

 

 
 

з 12.11.2018  

по 12.11.2028 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

місто Одеса, вулиця Героїв Крут 

17 
(Гуртожиток) 

Одеський державний 

аграрний 
університет 

3105,0 договір про надання 

послуг з проживання від 
22.08.2022 р. №2/2022 

з 22.08.2022  

по 31.08.2028 

- - 

Всього: - 7087,7 - - - - 

 



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: 

2196,3 

 

- 2196,3 - 

приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

1909,8 - 1909,8 - 

комп’ютерні лабораторії 136,5 - 136,5 - 

спортивні зали 150 - 150 - 

2. Приміщення для науково-

педагогічних, педагогічних 

працівників 

749,8 - 749,8 - 

3. Службові приміщення 259,4 - 259,4 - 

4. Бібліотека, у тому числі читальні 

зали 

442 - 442 - 

5. Гуртожитки 3105,0 - 3105,0 - 

6. Їдальні, буфети 300 - 300 - 

7. Медичні пункти 15,2 - 15,2 - 

8. Інші 20 - 20 - 

 


