
Додаток 24 
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним 

рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної
загальної середньої освіти відповідного рівня

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 користування

Документ про право користування (договір оренди)

строк дп договору 
оренди (з_____по

____)

наявність
державної
реєстрації

наявність
нотаріального
посвідчення

провулок. 
Універсальний 7 

м.Дніпро 
49024

МОіН України

Державна форма 
фласності

11054 САЕ №844101 28.11.2012 
САЕ№ 844102 28.11.2012

Рішення Дніпропетровської 
міської ради №205/16 від 
01.12.2016р «Про надання 
Державному професійно- 

технічному навчальному закладу 
«Дніпропетровський професійний 
залізничний ліцей», код ЄДРПОУ 
05536107, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по 
фактичному розміщенню об’єктів 

нерухомого майна та їдальні 
Державного професійно - 

технічного навчального закладу 
«дніпропетровський професійний 
залізничний ліцей» по провулку 

Універсальному 7,7а 
(Амур-Нижньодніпровський 

_____________район)_____________

Директор ДПЗЛ X, ЄІ М. Рибак
• і і ї  1
Іт Ь



Найменування приміщень навчального призначення, інших 

приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів 

матеріально-технічного забезпечення)

Кількість приміщень 

(одиниць)

Площа з розрахунку на 

одного учня (кв. метрів)

Відомості про приміщення 

(власні,в оперативному 

управлінні / у господарському 

віданні/наймі/оренді тощо.
необхідно фактично необхідно фактично

Навчальні кабінети (всього): 8
Інформаційні технології

1 1 2,8 2,8 Власні

Суспільні дисципліни 1 1 2,2 2,2
Власні

Фізика
1 1 2,2 2,2

Власні

Іноземна мова та інтегрований курс «Література» 1 1 2,2 2,2
Власні

Українська мова та література
1 1 2,2 2,2 Власні

Хімія
1 1 2,2 2,2 Власні

Математика 1 1 2,2 2,2
Власні

ДПЮ 1 1 2,0 2,0
Власні

Спортивні майданчики: (загальна площа всього 1500кв.м.)

Волейбольна майданчик
1 1 - -

Власні

Баскетбольний майданчик 1 1 - -
Власні

Майданчик для силових вправ
1 1 - -

Власні

Актова зала 1 1 - -
Власні

Бібліотека
Ж *  Ч -

---------------------------------------------------- /  ■Ч.ллЛ--------
1 1 - -

Власні
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