
Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

Спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  

Адреса приміщення 
Повне найменування 

власника майна 

Площа, кв. метрів Найменування та реквізити до-

кумента про право власності 

або оперативного управління, 

або користування 

Документ про право користу-

вання (договір оренди) 

загальна 

призначена для 

використання під 

час навчання за 

спеціальністю 

призначена для використання  

за іншими спеціальностями відповідно до 

отриманої ліцензії 

строк дії догово-

ру оренди  

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріаль-

ного пос-

відчення 

вул. Кубійовича, 35 
Міністерство освіти і 

науки України 
3306,0 2350,0 

1198,84 

40,0 м (лекційна аудиторія для  

всіх спеціальностей) 

Наказ №975 від 02.09.2014 р. 

Витяг з ЄДРРП №92763157 

Постійне кори-

стування 
+ + 

вул. Кубійовича, 35а 
Міністерство освіти і 

науки України 
1344 

Їдальня  

+ актова зала 

(291,8+332,5) 

Використовують всі спеціальності 
Наказ №975 від 02.09.2014 р. 

Витяг з ЄДРРП №92769220 

Постійне кори-

стування - 
+ + 

вул. Кубійовича, 38 

(Снопківська, 47)* 

Львівська міська 

рада 
1292,7 

лекційні аудиторії 

177,4 
Використовують всі спеціальності Договір оренди № Г-10799-17 

27.12..2017 

- 27.12..2017 
 + 

вул. Кубійовича, 35б 
Міністерство освіти і 

науки України 
5790,1 854,1 

5436,0 

інші  спеціальності 

Витяг з реєстру речових прав на 

нерухоме майно № 75033364 від 

07.12.2016 р.  

Постійне  

користування 
+ + 

вул. Снопківська, 47 
Львівська міська  

рада 
1254,6 974 280,6 

Договір оренди № Г-7703-11 

Наказ управління комунальної 

власності № 511-0 від 27.11.2019 

  28.01.2011 – 

31.12.2025   
 + 

вул. Вірменська, 23 Львівська обласна рада 752,6 355.2 397.4 

Договір оренди № 62/11. Додат-

ково пролонговано договір за 

згодою сторін 

21.12.2011 – 

31.07.2022  
+  

вул. Кримська, 30 
Львівська національна 

академія мистецтв 
5233,8 193.1 

193,1 – приміщення кафедри соціально-

гуманітарних наук використовують  

всі спеціальності 

Свідоцтво на право власності № 

Г-03523 від 26.03.2010 р.  

Постійне 

користування 
 + 

Вул. Й. Сліпого , 33 

(стадіон з обладнаним тре-

нажерами спортивни майда-

нчиком)**** 

Комунальне підприєм-

ство ЛКП  

«Спортресурс» 

2200,0 2200.0 

Всі спеціальності,  

а також громада міста, у години, коли не 

займаються студенти ЛНАМ 

Договір про співпрацю від 

29.11.2019 р. 

29.11.2019-

28.11.2024 
  

Вул.Снопківська, 47 (спор-

тивних зал) 

Львівський коледж тран-

спортної інфраструктури 
182,8 182,8 

Всі спеціальності за узгодженим графі-

ком 

Договір про співпрацю від 

01.11.2019 р. 

01.11.2019-

28.11.2024 
  

вул. І. Свєнціцького, 17*** 

Український католицький 

університет (бібліотека, 

їдальня) 

1000,0 

Використовується 

разом зі студентами 

УКУ 
відповідно до угоди 

про співпрацю 

Весь корпус використовується студен-

тами УКУ 

Український католицький університет 

Договір про співпрацю від 

02.12.2018 р.  
безстроковий   

вул. Стрийська, 29*** 

Український католицький 

університет (бібліотека  

імені А.Шптицького) 

1643,2 

Використовується 

разом зі студента-

ми УКУ відповід-
но до угоди про 

співпрацю 

Весь корпус використовується студен-

тами УКУ 

Український католицький університет 

Договір про співпрацю від 

02.12.2018 р.  
безстроковий   



 

вул. Лисенка, 43*** 
Львівська Православна Богослов-

ська Академія УПЦ  КП 
40,0 

Використовується у визначені 

спеціальним графіком години 

Весь корпус використовуєть-

ся студентами  

ЛПБА УПЦ 

 

Угода про співпрацю від 

01.10.2012 р.  
безстроковий   

Пр. Свободи, 15*** 
Інститут народознавства НАН 

України 
1000,0 

Бібліотека використовується 

студентами ЛНАМ за потреби 

паралельно з працівниками ІН 

НАНУ, 

Актова зала використовується 

за узгодженим графіком пого-

динно  

Весь корпус використовуєть-

ся працівниками ІН НАНУ 

 

Договір про співпрацю від 

23.09.2013 р.  
безстроковий   

вул. Коперника, 

17*** 

Культурно-мистецький центр 

«Львівський палац мистецтв» 
1630,0 

Актова зала, музей викорис-

товуються  за узгодженим 

графіком погодинно  

В інший час використовуєть-

ся працівниками КМЦ 

«Львівський палац мистецтв» 

Договір про співпрацю від 

19.09.2013 р.  
безстроковий   

вул. Стецька, 3-а*** Видавництво «Світло і тінь» 104,0 

Виставкові та лекційні зали 

використовуються за окремо 

узгодженим графіком пого-

динно 

В інший час використовуєть-

ся Видавництва «Світло і 

тінь» 

Договір про співпрацю від 

25.09.2013 р. 
безстроковий   

пр. Свободи, 20*** 
Національний музей у м. Львові 

ім..Андрея Шептицького 
1056,0 

Виставкові зали, фонди  вико-

ристовуються для проведення 

занять за узгодженим графі-

ком погодинно 

В інший час використовуєть-

ся працівниками НМЛ 

ім.А.Шептицького 

Договір про співпрацю від 

20.09.2013 р. 
безстроковий   

Вул.Л.Українки, 

10*** 

Львівська філія Національного 

науково-дослідного реставрацій-

ного центру 

100,0 

Реставраційні майстерні ви-

користовуються погодинно за 

узгодженим графіком 

В інший час використовуєть-

ся працівниками ННДРЦ 
Договір від 01.09.2016 р. безстроковий   

 

*  -Оскільки корпус на Кубійовича, 38 зблокований з приміщенням Снопківської, 47 – БТІ у 2012 р. оформило єдиний технічний паспорт на ці приміщення (Договір оренди № Г- Г8392-12 за 

адресою Снопківська, 47 з окремими індексними номерами). Поштова адреса корпусу Кубійовича, 38  не змінювалася і є юридичною адресою Львівської національної академії мистецтв. 

У зв’язку із тим, що договір приміщень за адресою : м.Львів, вул Снопківська  

** - Приміщення використовуються Львівською національною академією мистецтв з моменту її заснування – 1946 р. Договір укладено на 1,4 місяці ( такий термін був визначений Львівською 

обласною радою),  пролонговується  на той же термін автоматично, і діє на даний час. З метою усунення організаційних перешкод, ЛНАМ скеровано звернення до Львівської обласної ради з 

клопотанням внести зміни до договору оренди , змінивши термін оренди принаймні на 5 років (копія додається).  

*** - договори про співпрацю, які передбачають право використання ЛНАМ та її студентами приміщень відповідних юридичних осіб в навчальних цілях (з огляду на мистецьку специфіку 

ЛНАМ) погодинно або одночасно з іншими користувачами (наприклад, для проведення тематичних лекцій, занять з історії мистецтва та дизайну, презентацій,  студентських виставок, перфор-

мансів, захисту дипломів,  реставрації творів мистецтва, роботи у музейних фондах тощо), а тому відомості про них  не внесено в ЄДЕБО. Втім такі приміщення постійно використовуються в 

навчальному процесі з метою якнайкращого забезпечення якості  навчання, тому подаємо їх у відповідній таблиці. 

**** - з огляду на порівняно невелику кількість студентів ЛНАМ немає потреби утримувати власний спортивний зал та спортивний майданчик. Спортивний зал ЛНАМ використовує згідно з 

договором про співпрацю між Львівським коледжем  транспортної інфраструктури   (спортивний зал знаходиться за адресою приміщень ЛНАМ – Снопківська, 47 в м.Львові, а невелика чисель-

ність студентів ЛНАМ та коледжу дозволяє узгодити графік використання цього залу обома закладами освіти. ЛНАМ використовує спортивний зал за окремим графіком, погодженим сторонам 

договору про співпрацю) . Договір оренди не укладався з метою економії бюджетних коштів.. Потреба у спортивних залах та спортивних майданчиках забезпечена на 100 %. 

 

 

Ректор ЛНАМ           Одрехівський В.В. 



Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

Спеціальності 022 Дизайн 

Адреса приміщення 
Повне найменування 

власника майна 

Площа, кв. метрів 
Найменування та реквізити до-

кумента про право власності 

або оперативного управління, 

або користування 

Документ про право користу-

вання (договір оренди) 

загальна 

призначена для 

використання під 

час навчання за 

спеціальністю 

призначена для використання  

за іншими спеціальностями відповідно до 

отриманої ліцензії 
строк дії догово-

ру оренди  

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріаль-

ного пос-

відчення 

вул. Кубійовича, 35 
Міністерство освіти і 

науки України 
3306,0 1198,8 

2350,0 

40,0 м (лекційна аудиторія для всіх спеці-

альностей) 

Наказ №975 від 02.09.2014 р. 

Витяг з ЄДРРП №92763157 

Постійне кори-

стування 
+ + 

вул. Кубійовича, 35а 
Міністерство освіти і 

науки України 
1344 

Їдальня  

+ актова зала 

(291,8+332,5) 

Використовують всі спеціальності 
Наказ №975 від 02.09.2014 р. 

Витяг з ЄДРРП №92769220 

Постійне кори-

стування - 
+ + 

вул. Кубійовича, 38 

(Снопківська, 47)* 

Львівська міська 

рада 
1292,7 

лекційні аудиторії 

177,4 
Використовують всі спеціальності Договір оренди № Г-10799-17 

27.12..2017 

- 27.12..2027 
 + 

вул. Кубійовича, 35б 
Міністерство освіти і 

науки України 
5790,1 2586,0 

3204.1 

інші  спеціальності 

Витяг з реєстру речових прав на 

нерухоме майно № 75033364 від 

07.12.2016 р.  

Постійне  

користування 
+ + 

вул. Снопківська, 47 
Львівська міська  

рада 
1254,6 280,4 974.0 

Договір оренди № Г-7703-11 

Наказ управління комунальної 

власності № 511-0 від 27.11.2019 

  28.01.2011 – 

31.12.2025   
 + 

вул. Вірменська, 23 Львівська обласна рада 752,6 397,4 355,2 

Договір оренди № 62/11. Додат-

ково пролонговано договір за 

згодою сторін 

21.12.2011 – 

31.07.2022  
+  

вул. Кримська, 30 
Львівська національна 

академія мистецтв 
5233,8 193.1 

193,1 – приміщення кафедри соціально-

гуманітарних наук використовують  

всі спеціальності 

Свідоцтво на право власності № 

Г-03523 від 26.03.2010 р.  

Постійне 

користування 
 + 

Вул. Й. Сліпого , 33 

(стадіон з обладнаним тре-

нажерами спортивни майда-

нчиком)**** 

Комунальне підприєм-

ство ЛКП  

«Спортресурс» 

2200,0 2200.0 

Всі спеціальності,  

а також громада міста, у години, коли не 

займаються студенти ЛНАМ 

Договір про співпрацю від 

29.11.2019 р. 

29.11.2019-

28.11.2024 
  

Вул.Снопківська, 47 (спор-

тивних зал) 

Львівський коледж тран-

спортної інфраструктури 
182,8 182,8 

Всі спеціальності за узгодженим графі-

ком 

Договір про співпрацю від 

01.11.2019 р. 

01.11.2019-

28.11.2024 
  

вул. І. Свєнціцького, 17*** 

Український католицький 

університет (бібліотека, 

їдальня) 

1000,0 

Використовується 

разом зі студентами 
УКУ 

відповідно до угоди 

про співпрацю 

Весь корпус використовується студен-

тами УКУ 

Український католицький університет 

Договір про співпрацю від 

02.12.2018 р.  
безстроковий   

вул. Стрийська, 29*** 

Український католицький 

університет (бібліотека  

імені А.Шптицького) 

1643,2 

Використовується 

разом зі студента-
ми УКУ відповід-

но до угоди про 

співпрацю 

Весь корпус використовується студен-

тами УКУ 

Український католицький університет 

Договір про співпрацю від 

02.12.2018 р.  
безстроковий   



 

вул. Лисенка, 43*** 
Львівська Православна Богословсь-

ка Академія УПЦ  КП 
40,0 

Використовується у 

визначені спеціальним 

графіком години 

Весь корпус викорис-

товується студентами  

ЛПБА УПЦ 

Угода про співпрацю від 

01.10.2012 р.  
безстроковий   

Пр. Свободи, 15*** 
Інститут народознавства  

НАН України 
1000,0 

Бібліотека використову-

ється студентами 

ЛНАМ за потреби пара-

лельно з працівниками 

ІН НАНУ, 

Актова зала використо-

вується за узгодженим 

графіком погодинно  

Весь корпус викорис-

товується працівни-

ками ІН НАНУ 

Договір про співпрацю від 

23.09.2013 р.  
безстроковий   

вул. Коперника, 17*** 
Культурно-мистецький центр 

«Львівський палац мистецтв» 
1630,0 

Актова зала, музей ви-

користовуються  за уз-

годженим графіком 

погодинно  

В інший час викорис-

товується працівни-

ками КМЦ «Львівсь-

кий палац мистецтв» 

Договір про співпрацю від 

19.09.2013 р.  
безстроковий   

вул. Стецька, 3-а*** Видавництво «Світло і тінь» 104,0 

Виставкові та лекційні 

зали використовуються 

за окремо узгодженим 

графіком погодинно 

В інший час викорис-

товується Видавницт-

ва «Світло і тінь» 

Договір про співпрацю від 

25.09.2013 р. 
безстроковий   

пр. Свободи, 20*** 
Національний музей у м. Львові 

ім..Андрея Шептицького 
1056,0 

Виставкові зали, фонди  

використовуються для 

проведення занять за 

узгодженим графіком 

погодинно 

В інший час викорис-

товується працівни-

ками НМЛ 

ім.А.Шептицького 

Договір про співпрацю від 

20.09.2013 р. 
безстроковий   

Вул.Л.Українки, 

10*** 

Львівська філія Національного нау-

ково-дослідного реставраційного 

центру 

100,0 

Реставраційні майстерні 

використовуються по-

годинно за узгодженим 

графіком 

В інший час викорис-

товується працівни-

ками ННДРЦ 

Договір від 01.09.2016 р. безстроковий   

 

*  -Оскільки корпус на Кубійовича, 38 зблокований з приміщенням Снопківської, 47 – БТІ у 2012 р. оформило єдиний технічний паспорт на ці приміщення (Договір оренди № Г- Г8392-12 за 

адресою Снопківська, 47 з окремими індексними номерами). Поштова адреса корпусу Кубійовича, 38  не змінювалася і є юридичною адресою Львівської національної академії мистецтв. 

У зв’язку із тим, що договір приміщень за адресою : м.Львів, вул Снопківська  

** - Приміщення використовуються Львівською національною академією мистецтв з моменту її заснування – 1946 р. Договір укладено на 1,4 місяці ( такий термін був визначений Львівською 

обласною радою),  пролонговується  на той же термін автоматично, і діє на даний час. З метою усунення організаційних перешкод, ЛНАМ скеровано звернення до Львівської обласної ради з 

клопотанням внести зміни до договору оренди , змінивши термін оренди принаймні на 5 років (копія додається).  

*** - договори про співпрацю, які передбачають право використання ЛНАМ та її студентами приміщень відповідних юридичних осіб в навчальних цілях (з огляду на мистецьку специфіку 

ЛНАМ) погодинно або одночасно з іншими користувачами (наприклад, для проведення тематичних лекцій, занять з історії мистецтва та дизайну, презентацій,  студентських виставок, перфор-

мансів, захисту дипломів,  реставрації творів мистецтва, роботи у музейних фондах тощо), а тому відомості про них  не внесено в ЄДЕБО. Втім такі приміщення постійно використовуються в 

навчальному процесі з метою якнайкращого забезпечення якості  навчання, тому подаємо їх у відповідній таблиці. 

**** - з огляду на порівняно невелику кількість студентів ЛНАМ немає потреби утримувати власний спортивний зал та спортивний майданчик. Спортивний зал ЛНАМ використовує згідно з 

договором про співпрацю між Львівським коледжем  транспортної інфраструктури   (спортивний зал знаходиться за адресою приміщень ЛНАМ – Снопківська, 47 в м.Львові, а невелика чисель-

ність студентів ЛНАМ та коледжу дозволяє узгодити графік використання цього залу обома закладами освіти. ЛНАМ використовує спортивний зал за окремим графіком, погодженим сторонам 

договору про співпрацю) . Договір оренди не укладався з метою економії бюджетних коштів.. Потреба у спортивних залах та спортивних майданчиках забезпечена на 100 %. 

Ректор ЛНАМ           Одрехівський В.В. 



Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

Спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності  

Адреса приміщення 
Повне найменування 

власника майна 

Площа, кв. метрів 
Найменування та реквізити до-

кумента про право власності 

або оперативного управління, 

або користування 

Документ про право користу-

вання (договір оренди) 

загальна 

призначена для 

використання під 

час навчання за 

спеціальністю 

призначена для використання  

за іншими спеціальностями відповідно до 

отриманої ліцензії 
строк дії догово-

ру оренди  

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріаль-

ного пос-

відчення 

вул. Кубійовича, 35 
Міністерство освіти і 

науки України 
3306,0 40.0 

3266.0 

40,0 м (лекційна аудиторія для всіх спеці-

альностей) 

Наказ №975 від 02.09.2014 р. 

Витяг з ЄДРРП №92763157 

Постійне кори-

стування 
+ + 

вул. Кубійовича, 35а 
Міністерство освіти і 

науки України 
1344 

Їдальня  

+ актова зала 

(291,8+332,5) 

Використовують всі спеціальності 
Наказ №975 від 02.09.2014 р. 

Витяг з ЄДРРП №92769220 

Постійне кори-

стування - 
+ + 

вул. Кубійовича, 38 

(Снопківська, 47)* 

Львівська міська 

рада 
1292,7 

лекційні аудиторії 

177,4 
Використовують всі спеціальності Договір оренди № Г-10799-17 

27.12..2017 

- 27.12..2017 
 + 

вул. Кубійовича, 35б 
Міністерство освіти і 

науки України 
5790,1 1120,0 

4670.1 

інші  спеціальності 

Витяг з реєстру речових прав на 

нерухоме майно № 75033364 від 

07.12.2016 р.  

Постійне  

користування 
+ + 

вул. Снопківська, 47 
Львівська міська  

рада 
1254,6 0 1254.6 

Договір оренди № Г-7703-11 

Наказ управління комунальної 

власності № 511-0 від 27.11.2019 

  28.01.2011 – 

31.12.2025   
 + 

вул. Вірменська, 23 Львівська обласна рада 752,6 0 752.6 

Договір оренди № 62/11. Додат-

ково пролонговано договір за 

згодою сторін 

21.12.2011 – 

31.07.2022  
+  

вул. Кримська, 30 
Львівська національна 

академія мистецтв 
5233,8 193.1 

193,1 – приміщення кафедри соціально-

гуманітарних наук використовують  

всі спеціальності 

Свідоцтво на право власності № 

Г-03523 від 26.03.2010 р.  

Постійне 

користування 
 + 

Вул. Й. Сліпого , 33 

(стадіон з обладнаним тре-

нажерами спортивни майда-

нчиком)**** 

Комунальне підприєм-

ство ЛКП  

«Спортресурс» 

2200,0 2200.0 

Всі спеціальності,  

а також громада міста, у години, коли не 

займаються студенти ЛНАМ 

Договір про співпрацю від 

29.11.2019 р. 

29.11.2019-

28.11.2024 
  

Вул.Снопківська, 47 (спор-

тивних зал) 

Львівський коледж тран-

спортної інфраструктури 
182,8 182,8 

Всі спеціальності за узгодженим графі-

ком 

Договір про співпрацю від 

01.11.2019 р. 

01.11.2019-

28.11.2024 
  

вул. І. Свєнціцького, 17*** 

Український католицький 

університет (бібліотека, 

їдальня) 

1000,0 

Використовується 

разом зі студентами 
УКУ 

відповідно до угоди 

про співпрацю 

Весь корпус використовується студен-

тами УКУ 

Український католицький університет 

Договір про співпрацю від 

02.12.2018 р.  
безстроковий   

вул. Стрийська, 29*** 

Український католицький 

університет (бібліотека  

імені А.Шптицького) 

1643,2 

Використовується 

разом зі студента-
ми УКУ відповід-

но до угоди про 

співпрацю 

Весь корпус використовується студен-

тами УКУ 

Український католицький університет 

Договір про співпрацю від 

02.12.2018 р.  
безстроковий   



 

вул. Лисенка, 43*** 
Львівська Православна Богословсь-

ка Академія УПЦ  КП 
40,0 

Використовується у 

визначені спеціальним 

графіком години 

Весь корпус викорис-

товується студентами  

ЛПБА УПЦ 

Угода про співпрацю від 

01.10.2012 р.  
безстроковий   

Пр. Свободи, 15*** 
Інститут народознавства  

НАН України 
1000,0 

Бібліотека використову-

ється студентами 

ЛНАМ за потреби пара-

лельно з працівниками 

ІН НАНУ, 

Актова зала використо-

вується за узгодженим 

графіком погодинно  

Весь корпус викорис-

товується працівни-

ками ІН НАНУ 

Договір про співпрацю від 

23.09.2013 р.  
безстроковий   

вул. Коперника, 17*** 
Культурно-мистецький центр 

«Львівський палац мистецтв» 
1630,0 

Актова зала, музей ви-

користовуються  за уз-

годженим графіком 

погодинно  

В інший час викорис-

товується працівни-

ками КМЦ «Львівсь-

кий палац мистецтв» 

Договір про співпрацю від 

19.09.2013 р.  
безстроковий   

вул. Стецька, 3-а*** Видавництво «Світло і тінь» 104,0 

Виставкові та лекційні 

зали використовуються 

за окремо узгодженим 

графіком погодинно 

В інший час викорис-

товується Видавницт-

ва «Світло і тінь» 

Договір про співпрацю від 

25.09.2013 р. 
безстроковий   

пр. Свободи, 20*** 
Національний музей у м. Львові 

ім..Андрея Шептицького 
1056,0 

Виставкові зали, фонди  

використовуються для 

проведення занять за 

узгодженим графіком 

погодинно 

В інший час викорис-

товується працівни-

ками НМЛ 

ім.А.Шептицького 

Договір про співпрацю від 

20.09.2013 р. 
безстроковий   

Вул.Л.Українки, 

10*** 

Львівська філія Національного нау-

ково-дослідного реставраційного 

центру 

100,0 

Реставраційні майстерні 

використовуються по-

годинно за узгодженим 

графіком 

В інший час викорис-

товується працівни-

ками ННДРЦ 

Договір від 01.09.2016 р. безстроковий   

 

*  -Оскільки корпус на Кубійовича, 38 зблокований з приміщенням Снопківської, 47 – БТІ у 2012 р. оформило єдиний технічний паспорт на ці приміщення (Договір оренди № Г- Г8392-12 за 

адресою Снопківська, 47 з окремими індексними номерами). Поштова адреса корпусу Кубійовича, 38  не змінювалася і є юридичною адресою Львівської національної академії мистецтв. 

У зв’язку із тим, що договір приміщень за адресою : м.Львів, вул Снопківська  

** - Приміщення використовуються Львівською національною академією мистецтв з моменту її заснування – 1946 р. Договір укладено на 1,4 місяці ( такий термін був визначений Львівською 

обласною радою),  пролонговується  на той же термін автоматично, і діє на даний час. З метою усунення організаційних перешкод, ЛНАМ скеровано звернення до Львівської обласної ради з 

клопотанням внести зміни до договору оренди , змінивши термін оренди принаймні на 5 років (копія додається).  

*** - договори про співпрацю, які передбачають право використання ЛНАМ та її студентами приміщень відповідних юридичних осіб в навчальних цілях (з огляду на мистецьку специфіку 

ЛНАМ) погодинно або одночасно з іншими користувачами (наприклад, для проведення тематичних лекцій, занять з історії мистецтва та дизайну, презентацій,  студентських виставок, перфор-

мансів, захисту дипломів,  реставрації творів мистецтва, роботи у музейних фондах тощо), а тому відомості про них  не внесено в ЄДЕБО. Втім такі приміщення постійно використовуються в 

навчальному процесі з метою якнайкращого забезпечення якості  навчання, тому подаємо їх у відповідній таблиці. 

**** - з огляду на порівняно невелику кількість студентів ЛНАМ немає потреби утримувати власний спортивний зал та спортивний майданчик. Спортивний зал ЛНАМ використовує згідно з 

договором про співпрацю між Львівським коледжем  транспортної інфраструктури   (спортивний зал знаходиться за адресою приміщень ЛНАМ – Снопківська, 47 в м.Львові, а невелика чисель-

ність студентів ЛНАМ та коледжу дозволяє узгодити графік використання цього залу обома закладами освіти. ЛНАМ використовує спортивний зал за окремим графіком, погодженим сторонам 

договору про співпрацю) . Договір оренди не укладався з метою економії бюджетних коштів.. Потреба у спортивних залах та спортивних майданчиках забезпечена на 100 %. 

Ректор ЛНАМ           Одрехівський В.В. 



Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

Спеціальності 034 Культурологія  

Адреса приміщення 
Повне найменування 

власника майна 

Площа, кв. метрів 
Найменування та реквізити до-

кумента про право власності 

або оперативного управління, 

або користування 

Документ про право користу-

вання (договір оренди) 

загальна 

призначена для 

використання під 

час навчання за 

спеціальністю 

призначена для використання  

за іншими спеціальностями відповідно до 

отриманої ліцензії 
строк дії догово-

ру оренди  

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріаль-

ного пос-

відчення 

вул. Кубійовича, 35 
Міністерство освіти і 

науки України 
3306,0 40.0 

3266.0 

40,0 м (лекційна аудиторія для всіх спеці-

альностей) 

Наказ №975 від 02.09.2014 р. 

Витяг з ЄДРРП №92763157 

Постійне кори-

стування 
+ + 

вул. Кубійовича, 35а 
Міністерство освіти і 

науки України 
1344 

Їдальня  

+ актова зала 

(291,8+332,5) 

Використовують всі спеціальності 
Наказ №975 від 02.09.2014 р. 

Витяг з ЄДРРП №92769220 

Постійне кори-

стування - 
+ + 

вул. Кубійовича, 38 

(Снопківська, 47)* 

Львівська міська 

рада 
1292,7 

лекційні аудиторії 

177,4 
Використовують всі спеціальності Договір оренди № Г-10799-17 

27.12..2017 

- 27.12..2017 
 + 

вул. Кубійовича, 35б 
Міністерство освіти і 

науки України 
5790,1 1240,0 

4550.1 

інші  спеціальності 

Витяг з реєстру речових прав на 

нерухоме майно № 75033364 від 

07.12.2016 р.  

Постійне  

користування 
+ + 

вул. Снопківська, 47 
Львівська міська  

рада 
1254,6 0 1254.6 

Договір оренди № Г-7703-11 

Наказ управління комунальної 

власності № 511-0 від 27.11.2019 

  28.01.2011 – 

31.12.2025   
 + 

вул. Вірменська, 23 Львівська обласна рада 752,6 0 752.6 

Договір оренди № 62/11. Додат-

ково пролонговано договір за 

згодою сторін 

21.12.2011 – 

31.07.2022  
+  

вул. Кримська, 30 
Львівська національна 

академія мистецтв 
5233,8 193.1 

193,1 – приміщення кафедри соціально-

гуманітарних наук використовують  

всі спеціальності 

Свідоцтво на право власності № 

Г-03523 від 26.03.2010 р.  

Постійне 

користування 
 + 

Вул. Й. Сліпого , 33 

(стадіон з обладнаним тре-

нажерами спортивни майда-

нчиком)**** 

Комунальне підприєм-

ство ЛКП  

«Спортресурс» 

2200,0 2200.0 

Всі спеціальності,  

а також громада міста, у години, коли не 

займаються студенти ЛНАМ 

Договір про співпрацю від 

29.11.2019 р. 

29.11.2019-

28.11.2024 
  

Вул.Снопківська, 47 (спор-

тивних зал) 

Львівський коледж тран-

спортної інфраструктури 
182,8 182,8 

Всі спеціальності за узгодженим графі-

ком 

Договір про співпрацю від 

01.11.2019 р. 

01.11.2019-

28.11.2024 
  

вул. І. Свєнціцького, 17*** 

Український католицький 

університет (бібліотека, 

їдальня) 

1000,0 

Використовується 

разом зі студентами 
УКУ 

відповідно до угоди 

про співпрацю 

Весь корпус використовується студен-

тами УКУ 

Український католицький університет 

Договір про співпрацю від 

02.12.2018 р.  
безстроковий   

вул. Стрийська, 29*** 

Український католицький 

університет (бібліотека  

імені А.Шптицького) 

1643,2 

Використовується 

разом зі студента-
ми УКУ відповід-

но до угоди про 

співпрацю 

Весь корпус використовується студен-

тами УКУ 

Український католицький університет 

Договір про співпрацю від 

02.12.2018 р.  
безстроковий   



вул. Лисенка, 43*** 
Львівська Православна Богословсь-

ка Академія УПЦ  КП 
40,0 

Використовується у 

визначені спеціальним 

графіком години 

Весь корпус викорис-

товується студентами  

ЛПБА УПЦ 

Угода про співпрацю від 

01.10.2012 р.  
безстроковий   

Пр. Свободи, 15*** 
Інститут народознавства  

НАН України 
1000,0 

Бібліотека використову-

ється студентами 

ЛНАМ за потреби пара-

лельно з працівниками 

ІН НАНУ, 

Актова зала використо-

вується за узгодженим 

графіком погодинно  

Весь корпус викорис-

товується працівни-

ками ІН НАНУ 

Договір про співпрацю від 

23.09.2013 р.  
безстроковий   

вул. Коперника, 17*** 
Культурно-мистецький центр 

«Львівський палац мистецтв» 
1630,0 

Актова зала, музей ви-

користовуються  за уз-

годженим графіком 

погодинно  

В інший час викорис-

товується працівни-

ками КМЦ «Львівсь-

кий палац мистецтв» 

Договір про співпрацю від 

19.09.2013 р.  
безстроковий   

вул. Стецька, 3-а*** Видавництво «Світло і тінь» 104,0 

Виставкові та лекційні 

зали використовуються 

за окремо узгодженим 

графіком погодинно 

В інший час викорис-

товується Видавницт-

ва «Світло і тінь» 

Договір про співпрацю від 

25.09.2013 р. 
безстроковий   

пр. Свободи, 20*** 
Національний музей у м. Львові 

ім..Андрея Шептицького 
1056,0 

Виставкові зали, фонди  

використовуються для 

проведення занять за 

узгодженим графіком 

погодинно 

В інший час викорис-

товується працівни-

ками НМЛ 

ім.А.Шептицького 

Договір про співпрацю від 

20.09.2013 р. 
безстроковий   

Вул.Л.Українки, 

10*** 

Львівська філія Національного нау-

ково-дослідного реставраційного 

центру 

100,0 

Реставраційні майстерні 

використовуються по-

годинно за узгодженим 

графіком 

В інший час викорис-

товується працівни-

ками ННДРЦ 

Договір від 01.09.2016 р. безстроковий   

 

*  -Оскільки корпус на Кубійовича, 38 зблокований з приміщенням Снопківської, 47 – БТІ у 2012 р. оформило єдиний технічний паспорт на ці приміщення (Договір оренди № Г- Г8392-12 за 

адресою Снопківська, 47 з окремими індексними номерами). Поштова адреса корпусу Кубійовича, 38  не змінювалася і є юридичною адресою Львівської національної академії мистецтв. 

У зв’язку із тим, що договір приміщень за адресою : м.Львів, вул Снопківська  

** - Приміщення використовуються Львівською національною академією мистецтв з моменту її заснування – 1946 р. Договір укладено на 1,4 місяці ( такий термін був визначений Львівською 

обласною радою),  пролонговується  на той же термін автоматично, і діє на даний час. З метою усунення організаційних перешкод, ЛНАМ скеровано звернення до Львівської обласної ради з 

клопотанням внести зміни до договору оренди , змінивши термін оренди принаймні на 5 років (копія додається).  

*** - договори про співпрацю, які передбачають право використання ЛНАМ та її студентами приміщень відповідних юридичних осіб в навчальних цілях (з огляду на мистецьку специфіку 

ЛНАМ) погодинно або одночасно з іншими користувачами (наприклад, для проведення тематичних лекцій, занять з історії мистецтва та дизайну, презентацій,  студентських виставок, перфор-

мансів, захисту дипломів,  реставрації творів мистецтва, роботи у музейних фондах тощо), а тому відомості про них  не внесено в ЄДЕБО. Втім такі приміщення постійно використовуються в 

навчальному процесі з метою якнайкращого забезпечення якості  навчання, тому подаємо їх у відповідній таблиці. 

**** - з огляду на порівняно невелику кількість студентів ЛНАМ немає потреби утримувати власний спортивний зал та спортивний майданчик. Спортивний зал ЛНАМ використовує згідно з 

договором про співпрацю між Львівським коледжем  транспортної інфраструктури   (спортивний зал знаходиться за адресою приміщень ЛНАМ – Снопківська, 47 в м.Львові, а невелика чисель-

ність студентів ЛНАМ та коледжу дозволяє узгодити графік використання цього залу обома закладами освіти. ЛНАМ використовує спортивний зал за окремим графіком, погодженим сторонам 

договору про співпрацю) . Договір оренди не укладався з метою економії бюджетних коштів.. Потреба у спортивних залах та спортивних майданчиках забезпечена на 100 %. 

 

Ректор ЛНАМ           Одрехівський В.В. 


