
Додаток 30 

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні 

 

 

Адреса 

приміщення 

Найме-

нування 

власника 

майна 

Площа 

(кв. 

метрів) 

Найменування та 

реквізити 

документа про 

право власності 

або користування 

Документ про право користування  

(договір оренди) 
Інформація про наявність документів про відповідність 

строк дії 

договору 

оренди  

(з _____ 

по ____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріального 

посвідчення 

санітарним 

нормам 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

нормам з охорони 

праці 

52423, 

Дніпропетровська 

область 

Солонянський 

район 

с.Олександропіль  

вул.Тюріна,2 

Солонянська 

районна 

рада  

2316,1 
Витяг з 

державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

(№92244119, від 

18.07.2017 р.) 

  

- - - 
Декларація  

відповідності 

матеріально-

технічної бази 

суб’єктам 

господарювання 

вимогам 

законодавства  

(реєстраційний 

№ 5 від 

27.03.2017 р.) 

Декларація  

відповідності 

матеріально-

технічної бази 

вимогам 

законодавства з 

питань 

пожежної 

безпеки 

(21.03.2017 р.) 

Акт прийому 

готовності КЗО 
НВК 

«Олександропільс

ька СЗШ І-ІІІ ст. – 

ДНЗ 
Солонянської 

районної ради 

Дніпропетровсько
ї області до  2017-

2018 н.р. 

(15.08.2017 р.) 

 



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками 

 
№ 

з/п 

Перелік приміщень навчально-

виховного, іншого призначення, 

майданчиків 

(відповідно до нормативів 

матеріально-технічного 

забезпечення та санітарно-

гігієнічних вимог) 

Кількість 

приміщень, 

майданчиків 

Площа з розрахунку  

на одну дитину (кв.м.) 

Власні, в 

оперативному 

управлінні, наймі/ 

оренді 

приміщення, 

майданчики  

Необ-

хідно 

(оди-

ниць) 

Фактично 

(одиниць) 

Необхідно 

 

Фактично 

Для дітей 

ясельного віку 

Для дітей 

дошкільного 

віку 

 

Для дітей 

ясельного 

віку 

Для дітей 

дошкільного 

віку 

1.  Навчальна кімната 1 1 - 2,5 м² - 4,3 м² в оперативному 

управлінні 

2.  Спальна кімната  1 1 - 2,5 м²  - 2,9 м²  в оперативному 

управлінні 

3.  Ігрова кімната  1 1 - 2,31 м² - 2,9 м² в оперативному 

управлінні 

4.  Ігровий майданчик 1 1 - 52, 2 м² - 52,2 м² в оперативному 

управлінні 

5.  Туалетна кімната 1 1 - 1,1 м²  - 1,5 м² в оперативному 

управлінні 

 


