
Додаток 17  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на другому 

(базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються під час освітнього процесу 

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 
посвід чення 

20540,Черкаська 
область, 
Катеринопільський 
район, село Мокра 
Калигірка, вулиця 

Шкільна, 21 

Мокрокалигірська 
сільська рада 

3584,8 

- 

Договір оренди від 
03.01.2019 №1 з          
03.01.2019  по 
31.12.2022 
 

- - 

20540,Черкаська 
область, 
Катеринопільський 

район, село Мокра 
Калигірка, вулиця Б. 
Хмельницького, 16 

Багатопрофільний  
регіональний центр 
професійної освіти у 

Черкаській області 

1290,6 Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, видане 
Мокрокалигірською сільською 

радою, Катеринопільського р-на, 
Черкаської області 
ЯЯЯ№643107від 20.09.2007 

 - - 

20250 
Черкаська обл.,  

м. Ватутіне, віл. 
Воїнів 
Інтернаціоналістів,1 

Багатопрофільний  
регіональний центр 

професійної освіти у 
Черкаській області 

14814,2 Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно , видане 

Ватутінською міською радою 
Черкаської  області 
САС№726833від 06.04.2012 

  - - 

Черкаська обл   

м. Шпола  
вул. Дарיївська, 

126  

Відділ освіти 

Шполянської РДА 

3951 

- 

Договір оренди від 

28.12.2019 №272. з   
28.12.2019 по 31.06.2020 
  

- - 

*Приміщення  що знаходяться за адресою 20540,Черкаська область, Катеринопільський район, село Мокра Калигірка, вулиця  

 Б. Хмельницького, 16  перебувають  в стані незавершеного будівництва. 

  



2. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого 
призначення,   іншими приміщеннями та майданчиками за професією 
5129 Майстер ресторанного обслуговування на другому (базовому)     

рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування приміщень навчального, 

навчально-виробничого призначення, 

інших приміщень, майданчиків 

(відповідно до нормативів матеріально-
технічного забезпечення та санітарно-

гігієнічних вимог) 

 

Кількість приміщень 

(одиниць) 

необхідно фактично 

1. Кабінети (класи, аудиторії) 7 7 

2. Майстерні - - 

3. Лабораторії 3 3 

4. Полігон (кв. метрів)  - - 

5. Автодром (майданчик) (кв. метрів) - - 

6. Трактородром (гектарів)  - - 

7. Навчальне господарство (гектарів) - - 

8. Стадіон  1 1 

9. Інші 
Гуртожиток 

Їдальня 

Медичний пункт 

Спортивний зал 

 
1 

1 

1 

1 

 
1 

1 

1 

1 


