
Звіт за формою «Майно-1»
Перелік об’єктів державного нерухомого майна, які перебувають на балансах підприємств, установ і організацій, та надані в оренду

Інформація станом на 01 липня 2016 р.

Назва балансоотримувача: (01889) Львівська національна академія мистецтв - код ЄДРПОУ 02071027

№ Назва будівлі Адреса
Загальна
площа,
кв.м.

Наявність
вільних

приміщень,
кв.м.

Назва орендаря

Площі, які здаються в 
оренду, кв.м.

Договір (дата, №)

Термін дії договорів 
оренди

Цільове використання обекта 
оренди

Надходжсн 
ня від 

оренди, 
грн.

Заборгован 
ість по 

орендній 
платі, грн.

Додаткові угоди (пролонгація, 
дострокове розторгнення, 

зміни).

Пропозиції щодо дії договору 
(за 5 місяців до закінчення 

договору)
державним
організація

м

комерційни
м

організація
м

початок кінець

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Навчально-лаборато 
рний корпус м.Львів вул.Кубійовича 35 3 306,00 ФОН Сманцеров М.О. 2,00 31.03.2015 №98 06.07.2015 05.07.2016

розміщення торгівельного об' 
єкту з продажу продовольчих 
товарів,крім товарів підакциз 
ної групи

640,97 документи на пролонгацію зн 
аходяться в фонді держмайна

2 Студентський гурто 
житок мЛьвів вул.Кримська 30 5 233,80 ФОП Андросюк O.P. - 5,30 12.09.2013 №82 12.06.2014 12.06.2016 розміщення пральних 

автоматів 222,14 -
додаткова угода на пролонгац 
ію від 17.06.2015р

документи на пролонгацію зн 
аходяться в фоді держмайна

3 Студентська їдальня м.Львів вул. Кубійовича 35а 1 344,00 - ФОП Денис P.M. - 269,90 02.08.2013 №149 29.10.2014 28.10.2016

розміщення їдальні яка 
здійснює продаж товарів 
підакцизної групи у 
навчальному закладі

6 200,00 79 933,52 додаткова угода на пролонгац 
ію від 08.12.2015р.

направлено лист в МОН про д 
острокове розторгнення угоди 
№51-01 від 13.07.2016

4 Студентська їдальня м.Львів вул.Кубійовича 35а 1 344,00 ФОП Денис P.M. - 59,50 26.05.2011 №102 26.07.2011 25.07.2016

розміщення їдальні яка не 
здійснює продаж товарів 
підакцизної групи в 
навчальному закладі

1 000,00 30 890,08 додаткова угода на пролонгац 
ію від 14.08.2015р.

направлено лист до МОНУ пр 
о дострокове розторгнення уг 
оди 352-01 від 13.07.2016

5 Навчально-лаборато 
рний корпус

Усього:

мЛ Ь вів вул.Кууійошгча-35а 5Т'  ІГ* ■Уу* 7  ¥  і  Г  Н Х х
• , ■: 

------//<\— 7- ---- і

3 306,00

w  -

ФОП Васюк С.М. - 24,48

361,18

30.03.2009 №18 30.03.2009 07.03.2019

продаж поліграфічної продук 
ції та канцтоварів, ліцензован 
ої відео- та аудіо продукції, щ 
о призначається для навчальн 
их закладів

5 202,69 

13 265,80 110 823,60
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Перелік об'єктів державного нерухомог о майна, які перебувають на балансах підприємств, установ і організацій, та надані в оренду

Інформація станом на 01 липня 2016 р

Назва балансоотримувача: (01889) Львівська національна академія мистецтв - код ЄДРПОУ 02071027

№ Назва будівлі Адреса
Загальна
площа,
кв.м.

Наявність
вільних

приміщень,
кв.м.

Назва орендаря

Площі, яхі здаються в 
оренду, кв.м.

Договір (дата, №)

Термін дії договорів 
ореніи

Цільове використання обєкта 
оренди

Надходжен 
ня від 

оренди, 
грн.

Заборгован 
ість по 

орендній 
платі, грн.

Додаткові угоди (пролонгація, 
дострокове розторгнення, 

зміни).

Пропозиції щодо д ії договору 
(за 5 місяців до закінчення 

договору)
державним
організація

м

комерційнії
м

організація
м

початок кінець

і 2 3 4 5 6 7 .....і .. ..... 9 10 11 12 13 14 15 16

1,0
0

Навчально-лаборато 
рний корпус м.Львів вул.Кубійовича 35 3 306.00 ФОН Сманцеров М.О. 2,00 31.03.2015 №98 06.07.2015 05.07.201Ь

розміщення торгівельного об' 
єкту з продажу продовольчих 
товарів,крім товарів підакциз 
ної групи

640,97 - пролонгація

2.0
0

Студентський гурто 
житок м.Львів вул.Кримська ЗО 5 233,80 ФОП Андросюк O.P. - 5,30 12.09.2013 №82 12.06.2014 12.06.2016 розміщення пральних 

автоматів 222,14 пролонгація

3,0
0 Студентська їдальня м.Львів вул. Кубійовича 35а 1 344,00 ФОП Денис P.M. 269,90 02.08.2013 №149 29.10.2014 28.10.2016

розміщення їдальні яка 
здійснює продаж товарів 
підакцизної групи у 
навчальному закладі

6 200,00 79 933,52 - дострокове розторгнення

4,0
0 Студентська їдальня м.Львів вул.Кубійовича 35а 1 344.00 - ФОП Денис P.M. 59,50 26.05.2011 №102 26.07.20! і 25.07.2016

розміщення їдальні яка не 
здійснює продаж товарів 
підакцизної групи в 
навчальному закладі

1 000,00 30 890,08 дострокове розторгнення

5,0
0

Навчально-лаборато 
рний корпус м.ЛЬвів вул.К убійовиф ^ЗгҐ^тг1 к я1 п і 

------------------- ------------------ - ...........

.  3 306,00 ФОП Васюк С.М. 24,48 30.03.2009 №18 30.03.2009 07.03.2019

продаж поліграфічної продук 
ції та канцтоварів, ліцензован 
ої відео- та аудіо продукції, щ 
о призначається для навчальк 
их закладів

5 202,69 - пролонгація
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Васильович 
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