
ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА» АКАДЕМІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Адреса 

приміщення 

Повне 

найменування 

власника майна 

Площа, кв. метрів 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 

Призначення 

для 

використання 

за іншими 

спеціальностя

ми 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 
Навчальний 

корпус № 1 

м. Харків 

пров. Руставелі, 

7 

Територіальна 

громада сіл, 

селищ, міст 

області в особі 

Харківської 

обласної ради  

код ЕДРПОУ 

24283333  

 

 

 

3039,5 

  Договір № 107 

від 26.06.2003 р. 

про закріплення 

майна на праві 

оперативного 

управління, що 

перебуває у 

спільній 

власності 

територіальних 

громад сіл, 

селищ, міст 

області  

 ВИТЯГ з 

Державного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

ЕЕТ 579460 

 

Навчальний 

корпус № 2 

м. Харків 

пров. Руставелі, 

7 

Територіальна 

громада сіл, 

селищ, міст 

області в особі 

Харківської 

обласної ради  

код ЕДРПОУ 

24283333  

 

 

 

3459,0 

  Договір № 107 

від 26.06.2003 р. 

про закріплення 

майна на праві 

оперативного 

управління, що 

перебуває у 

спільній 

власності 

територіальних 

громад сіл, 

селищ, міст 

області 

 ВИТЯГ з 

Державного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

ЕЕТ 579460 

 



Художня 

майстерня 

м. Харків 

пров. Руставелі, 

7 

Територіальна 

громада сіл, 

селищ, міст 

області в особі 

Харківської 

обласної ради  

код ЕДРПОУ 

24283333  

 

 

 

108,7 

  Договір № 107 

від 26.06.2003 р. 

про закріплення 

майна на праві 

оперативного 

управління, що 

перебуває у 

спільній 

власності 

територіальних 

громад сіл, 

селищ, міст 

області 

 ВИТЯГ з 

Державного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

ЕЕТ 579460 

 

Гуртожиток 

м. Харків 

пров. Руставелі, 

7 

Територіальна 

громада сіл, 

селищ, міст 

області в особі 

Харківської 

обласної ради  

код ЕДРПОУ 

24283333  

 

 

 

6600,0 

  Договір № 107 

від 26.06.2003 р. 

про закріплення 

майна на праві 

оперативного 

управління, що 

перебуває у 

спільній 

власності 

територіальних 

громад сіл, 

селищ, міст 

області 

 ВИТЯГ з 

Державного 

реєстру 

речових 

прав на 

нерухоме 

майно  

ЕЕТ 579460 

 

 

 

 

 

 

 

 


