
 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі 

 
Адреса 

приміщення 

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  

(з _____по 

______) 

наявність 

державної 

реєстрації 

Наявність 

нотаріального 

посвідчення 

вул. Ливарна, 10 

м. Дніпро 

49044 

 

Дніпропетровська 

обласна рада 

13535 м² ВИТЯГ 

з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію 

іншого речового права 

 

Індексний номер витягу: 112180302 

 

Дата, час формування: 30.01.2018 

– – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення 

та іншими приміщеннями 
 

№ 

з/п 
Найменування приміщення 

Площа приміщень, кв. метрів 

усього 

у тому числі 

власних орендованих 
зданих в 

оренду 

1. Приміщення для занять 

студентів, курсантів, слухачів 

(лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

5479,10 м² 5479,10 м² – – 

2. Комп’ютерні лабораторії  218 м² 218 м² – – 

3. Спортивні зали 979,2 м2 979,2 м2 – – 

4. Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

960 м2 960 м2 – – 

5. Службові приміщення 2053 м2 2053 м2 – – 

6. Бібліотека 

у тому числі читальні зали 

307,7 м2 307,7 м2 – – 

7. Гуртожитки 1960  м2 1960 м2 – – 

8. Їдальні, буфети  261,1 м2 261,1 м2 – – 

9. Профілакторії, бази відпочинку - - – – 

10. Медичні пункти 22 м2 22 м2 – – 

11. Інші:   – – 

9.1. Велика концертна зала на 348 

місць 

526,9 м2  

(сцена – 

210 м2) 

526,9 м2  

(сцена – 

210 м2) 

– – 

9.2. Фортепіанна зала на 100 місць 64,5 м2 64,5 м2 – – 

9.3. Зала виконавської майстерності 

на 50 місць 

71,1 м2 71,1 м2 – – 

9.4. Зала оркестрової  майстерності 

на 80 місць 

141,3 м2 141,3 м2   

9.5. Хорова зала на 120 місць 135,5 м2 135,5 м2 – – 

9.6. Оркестрова зала на 115 місць 137,4 м2 137,4 м2 – – 

9.7. Зала хореографії 218,2 м2 218,2 м2 – – 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


