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ПРОТОКОЛ № 2/19 від  25.02.2019р. 

засідання комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду 

нежитлових приміщень та приватизації об’єктів комунальної власності міста 

 

Оригінал: Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради 
  

 

Комісія присутня в складі: 
 

М. Вітенко – голова комісії 

І. Гриненько - заступник голови комісії 

М. Волосянко – секретар комісії 

А. Кизим   

 

Ю. Шуляк 

О. Пілка 

Л. Вінтоняк 

 

 

Відсутні: С. Гаєвський 
 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на продовження терміну дії раніше 

укладених договорів оренди/позички нежитлових приміщень. 

2. Про подальше використання нежитлових приміщень. 

3. Різне. 

4. Про включення до переліку об’єктів що підлягають приватизації. 

 

 

Згідно з порядком денним комісія розглянула заяви юридичних і фізичних осіб, 

які були внесені на розгляд комісії Департаментом комунальних ресурсів Івано-

Франківської міської ради, і за результатами розгляду цих заяв прийняла наступні 

рішення (див. додаток). 

 

 

 

Голова комісії                                         Микола Вітенко 

 

 

 

Протокол вела головний спеціаліст 

відділу обліку та приватизації 

Управління комунального майна 

Департаменту комунальних ресурсів 

Івано-Франківської міської ради, 

секретар комісії                    Марія Волосянко 

 



     Додаток  

до протоколу засідання комісії  

     виконавчого комітету міської ради    

з питань надання  в оренду  

нежитлових приміщень та приватизації 
об'єктів комунальної власності  міста 

Протокол № 2/19 від 25.02.2019 р. 

Перелік питань, 

що розглянуто на засіданні комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду  
нежитлових приміщень та приватизації об’єктів комунальної власності міста, 

яке відбулося 25.02.2019 року о 13
00

год. 
   

№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

1. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на продовження терміну дії раніше укладених договорів оренди/позички нежитлових приміщень. 

1.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

Майдан Андрея 

Шептицького, 8 

Спілка Християнського 

Відродження 

м. Івано-Франківська 

(лист від 28.01.2019р.     

вх.№53/34.2-02/20) 

141,8 
будівля 

дзвіниці 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 15 років для 

проведення богослужінь та 

інших заходів духовного 

характеру, а також 

створення музею 

катакомбної церкви. 

1.1.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на продовження терміну дії договору 
безоплатного користування (позички), укладеного з 

громадською організацією "Спілка Християнського 

Відродження м.Івано-Франківська" на нежитлові 

приміщення площею 141,8 кв. м (приміщення згідно з 

технічним паспортом на будівлю дзвіниці за адресою: 

майдан Андрея Шептицького, 8, виготовленим 

05.03.2018р.), розташовані в будівлі дзвіниці за адресою: 

майдан Андрея Шептицького,8, на період до 28.02.2034 р. 

для проведення богослужінь та інших заходів духовного 

характеру, а також створення музею катакомбної церкви.  

1.1.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 
відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

2.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:  
вул. Л. Курбаса, 6 

Івано-Франківська 

обласна рада ветеранів 

(лист від 21.02.2019р.     
вх.№124/34.2-02/20) 

45,9 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 
терміном на 2 роки 11 

місяців для використання 

під офіс. 

1.2.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та внести 
на розгляд сесії міської ради проект рішення про надання 

дозволу на продовження терміну дії договору безоплатного 
користування (позички), укладеного з Івано-Франківською 

обласною радою ветеранів на нежитлові приміщення 
площею 45,9 кв. м, розташовані в будинку на 

вул.Л.Курбаса,6, на період до 28.02.2022 р. для 
використання під офіс.  

1.2.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 
відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

3.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:  

вул. Галицька, 100 

Івано-Франківська 

централізована 

бібліотечна система 

(лист від 22.02.2019р.     

вх.№133/34.2-02/07)  

35,6 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 

місяців для використання  
під бібліотеку - філію  № 5. 

1.3.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на продовження терміну дії договору 

безоплатного користування (позички), укладеного з 

Івано-Франківською міською централізованою 

бібліотечною системою на нежитлові приміщення 

площею 35,6 кв. м, розташовані на першому поверсі в 

будинку на вул. Галицька,100, на період до 28.02.2022р., 
для використання  під бібліотеку - філію  №5. 

1.3.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

4.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:  

вул. Крива, 4А 

Івано-Франківське 

обласне відділення 

міжнародної благодійної 

установи «Центр 

національного 

відродження» 

(лист від 22.02.2019р.     

вх.№134/34.2-02/20) 

42,2 підвал 

Про надання дозволу на 
продовження терміну дії 

договору безоплатного 
користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 місяців 
для розміщення громадської 

організації та виконання 
статутних завдань з 

почерговим використанням 
приміщень з громадською 

організацією "Івано-
Франківське обласне 

націоналістичне громадсько-
політичне об’єднання 

"Національний вибір" та 
громадською організацією 

"Івано-Франківське міське 

націоналістичне громадське 
об’єднання "Національний 

вибір". 

1.4.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на продовження терміну дії договору 

безоплатного користування (позички), укладеного з 

 Івано-Франківським обласним відділенням міжнародної 

благодійної установи "Центр національного 

відродження" на нежитлові приміщення площею                   
42,2 кв. м, розташовані в підвалі будинку за адресою:                 

вул. Крива, 4-А, на період до 31.12.2019р. для розміщення 

громадської організації та виконання статутних завдань з 

почерговим використанням приміщень з громадською 

організацією "Івано-Франківське обласне 

націоналістичне громадсько-політичне об’єднання 

"Національний вибір" та громадською організацією 

"Івано-Франківське міське націоналістичне громадське 

об’єднання "Національний вибір". 

1.4.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

5.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:  

вул. Незалежності, 15 

Івано-Франківський 

національний медичний 

університет 

(лист від 18.02.2019р.     

вх.№114/34.2-02/22) 

71,6 2, 3 

Про надання дозволу на 
продовження терміну дії 

договору оренди з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати 1,20 грн. з 

ПДВ в рік терміном на 2 

роки 11 місяців для 

здійснення навчальної та 

1.5.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на продовження терміну дії договору 

оренди, з пільговим нарахуванням орендної плати в 

розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ, укладеного з 

Івано-Франківським національним медичним 

університетом на нежитлові приміщення площею                

7 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

лікувальної роботи 

академічної стоматологічної 

поліклініки університету. 

71,6 кв.м, розташовані на другому та третьому поверхах в 

будівлі за адресою:  вул.  Незалежності, 15, на період до 

28.02.2022р. для здійснення навчальної та лікувальної 

роботи академічної стоматологічної поліклініки 

університету. 

1.5.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

6.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:  

вул. Низова, 3Б 

Івано-Франківський 

національний медичний 

університет 

(лист від 18.02.2019р.     

вх.№113/34.2-02/22) 

103,3 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати 1,20 грн. з 

ПДВ в рік терміном на 2 

роки 11 місяців для 

використання під музей 

медицини Прикарпаття. 

1.6.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 
внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на продовження терміну дії договору 

оренди, з пільговим нарахуванням орендної плати в 

розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ, укладеного з 

Івано-Франківським національним медичним 

університетом на нежитлові приміщення площею               

103,3 кв. м, розташовані на першому поверсі в будинку 

на вул. Низовій, 3-Б, на період до 28.02.2022р. для 

використання під музей медицини Прикарпаття. 

1.6.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 
виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

7.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Тролейбусна, 40 

ПрАТ «ВФ Україна» 

(лист від 12.02.2019р.     

вх.№102/34.2-02/18) 
20,0 

частина 

даху 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

розміщення обладнання 

оператора телекомунікацій. 

Є погодження директора КП 

«Електроавтотранс». 

1.7.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди, укладеного з приватним акціонерним 

товариством "ВФ Україна" на частину даху будівлі депо 

площею 20,0 кв. м, розташованої за адресою: 

вул.Тролейбусна, 40, на період до 31.01.2022 р. для 

встановлення обладнання оператора телекомунікацій, з 

умовою, що орендар зобов’язується: 

- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки об'єкта оренди; 

- у термін до 20.04.2019 р. укласти угоду про 
співпрацю з адміністрацією  КП "Електроавтотранс". 

1.7.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

8.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Медична, 4 

ПАТ «Київстар» 

(лист від 13.02.2019р.     

вх.№107/34.2-02/18) 

25,0 
частина 

димової  

труби та 

 

 

п.п. 8÷13 Про надання 

1.8.1-1.13.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому 
проект рішення про надання дозволу на продовження 

7 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

бетонної 

площадки 
дозволу на продовження 

терміну дії договорів оренди 

терміном на 2 роки 11 

місяців для встановлення 

обладнання оператора 

Київстар.  

Є погодження ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерг

о». 

терміну дії договорів оренди, укладених з приватним 
акціонерним товариством "Київстар", на період до 

31.01.2022р., для встановлення антен та розміщення 
телекомунікаційного обладнання оператора Київстар на 

наступні об’єкти: 
- на частину димової труби площею 15,0 кв.м та частину 

асфальтно-бетонної площадки площею 10,0 кв.м,   
які розташовані за адресою: вул. Медична, 4; 

- на частину димової труби площею 12,0 кв.м та частину 
асфальтно-бетонної площадки площею 10,0 кв.м,  

які розташовані за адресою: вул. Довга, 68А; 

- на частину димової труби площею 12,0 кв.м та частину 
асфальтно-бетонної площадки площею 10,0 кв.м, які 

розташовані за адресою: вул. Юності, 6; 
- на частину асфальтно-бетонної площадки площею                                       

40,0 кв.м,  яка розташована за адресою:                                 
вул. О.Дучимінської, 7; 

- на частину димової труби площею 12,0 кв.м та частину 
асфальтно-бетонної площадки площею 10,0 кв.м, 

які розташовані за адресою: вул. Карпатська, 15; 
- на частину димової труби площею 12,0 кв.м та частину 

асфальтно-бетонної площадки площею 10,0 кв.м, 
 які розташовані за адресою: вул. Дорошенка, 28В, з умовою, 

що орендар зобов’язується: 
- у термін до 20.04.2019р. укласти угоду про співпрацю з 

адміністрацією ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго". 
1.8.2-1.13.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 
виконавчого комітету міської ради. 

9.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Довга, 68А 

12,0 

частина 

димової  

труби  
7 - - 

10,0 

 

бетонна 

площадка 
 

10.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Юності, 6 

12,0 

частина 

димової  

труби  
7 - - 

10,0 

 

бетонна 

площадка 
 

11.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. О. Дучимінської, 7 
40,0 

частина 

димової  

труби та 

бетонної 

площадки 

7 - - 

12.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Карпатська, 15 

12,0 

частина 

димової  

труби  

7 - - 

10,0 

 

бетонна 

площадка 
 

13.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Дорошенка, 28В 

12,0 

частина 

димової  

труби  
7 - - 

10,0 
бетонна 

площадка 

14.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 49 

ФОП Гаврилишин 

Сергій Васильович 

(лист від 13.02.2019р.     

вх.№106/34.2-02/18) 

42,9 цоколь 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для  

здійснення медичної 

практики. 

Є погодження начальника 

управління охорони 

здоров’я та директора КНП 
«Івано-Франківський 

міський клінічний 

перинатальний центр». 

1.14.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди, укладеного з фізичною особою-

підприємцем Гаврилишиним Сергієм Васильовичем на 

нежитлові приміщення площею 42,9 кв. м, розташовані в 

цоколі будівлі КНП "Івано-Франківський міський 

клінічний перинатальний центр" за адресою: вул. 

Чорновола, 49, на період до 31.01.2022 р., для здійснення 

медичної практики з умовою, що орендар зобов’язується: 
- у термін до 20.04.2019 р. укласти угоду про 

співпрацю з адміністрацією КНП "Івано-Франківський 

міський клінічний перинатальний центр". 

7 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

1.14.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

15.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           
вул. І. Пулюя, 2А 

ПП «Мій дім» 

(лист від 19.02.2019р.     
вх.№121/34.2-02/18) 

149,5 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для  
здійснення господарської 

діяльності з обслуговування 

житлових будинків. 

1.15.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди, укладеного з приватним підприємством 

"Мій дім" на нежитлові приміщення площею 149,5 кв.м, 

розташовані в одноповерховій будівлі за адресою:              

вул. І.Пулюя, 2А, на період до 31.01.2022р. для 
здійснення господарської діяльності з обслуговування 

житлових будинків. 

1.15.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

16.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           
вул. Б. Лепкого, 46 

Громадська організація 

 «Чистий четвер» 
(лист від 19.02.2019р.     

вх.№120/34.2-02/20) 

24,4 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 
на 2 роки 11 місяців для  

розміщення громадської 

організації. 

1.16.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 
договору оренди, укладеного з громадською організацією 

"Чистий Четвер" на нежитлові приміщення площею            
24,4 кв. м (приміщення №8 площею 21,2 кв.м та приміщення 

№№І, 6, 12 площею 3,2 кв.м  спільного користування згідно 
з технічним паспортом на будинок за адресою: вул.Богдана 

Лепкого,46, виготовленим 08.11.2013р.), розташовані на 
першому поверсі в будинку за адресою: вул. Богдана 

Лепкого, 46, на період до 31.01.2022р. для розміщення 
громадської організації. 

1.16.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 
відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

17.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 80 

Івано-Франківська 

обласна федерація 

футболу 

 (лист від 21.02.2019р.     

вх.№132/34.2-02/18) 

142,1 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

використання під офіс 

обласної федерації футболу. 

1.17.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської ради 
проект рішення про надання дозволу на продовження 

терміну дії договору оренди, укладеного з громадською 
спілкою "Івано-Франківська обласна федерація футболу" на 

нежитлові приміщення площею 142,1 кв. м, розташовані на 
першому поверсі в будинку за адресою:вул. Чорновола, 80, 

на період до 28.02.2022р. для використання під офіс 
обласної федерації футболу з умовою що орендар 

зобов’язується: - відшкодувати витрати, пов'язані з 
проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди. 

Скасувати пункт 2 рішення виконавчого комітету 
міської ради №99 від 31.01.2019р. 

7 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

1.17.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 
відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

2. Про подальше використання нежитлових приміщень. 

18.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Шухевичів, 35 

ГО «Інваліди, ветерани, 

учасники, волонтери 

АТО  

«Воїн України» 

(лист від 18.02.2019р.     

вх.№116/34.2-02/20) 

218,4 1 

Про надання дозволу на 

передачу в безоплатне 

користування (позичку) 

терміном на 2 роки 11 

місяців для розміщення 
безкоштовного гуртка для 

молоді з кульової стрільби 

та патріотичного виховання. 

Є погодження директора 

Івано-Франківської гімназії 

№2 та директора 

Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської 

міської ради. 

2.18.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання. 
7 - - 

18а 

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. С. Бандери, 7А 

ГО Українська спілка 

ветеранів інвалідів 

російсько-української 

війни «Січ Галичина» 

 

23,5 1 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду терміном 

на 2 роки для виконання 

статутних завдань 

організації. 

2.19.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу на укладення 

договору оренди об'єкта комунальної власності з 

громадською організацією  "Українська спілка ветеранів, 
інвалідів російсько-української війни "Січ Галичина" на 

нежитлове приміщення площею 24,5 кв.м (приміщення  

№ 1, розташоване на першому поверсі будівлі згідно з 

технічним паспортом на будівлю на вул.Степана Бандери,7А, 

виготовленим 16.09.2004р.), розташоване в будівлі за  

адресою: вул. Степана Бандери, 7А, на період до 28.02.2021р., 

для виконання статутних завдань організації з умовою, що 

орендар зобов’язується: 

- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки об'єкта оренди. 

Підстава:  лист ГО "Українська спілка ветеранів, 
інвалідів російсько-української війни "Січ Галичина" від 

25.02.2019р. вх.№914/01-15/20 та абз. 4 част. 4 ст. 9 

Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна"." 

2.19.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 



 8 

№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

3. Різне 

19.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Чорновола, 130 
 

ФОП Цюпа Діана 

Михайлвна 
(новий технічний паспорт) 

22,1 1 

Про внесення змін до 

договору оренди №ДО-3911 

від 20.10.2017р. в частині 

зміни площі, а саме, було: 

«15,4 кв.м», стало                  

«22,1 кв.м». 

3.19.1-3.22.1 Рекомендувати виконавчому комітету 

міської ради схвалити на черговому засіданні 

міськвиконкому проект рішення про внесення змін до 

договорів оренди в частині зміни площі: 

- в пункті 1.1 договору оренди нежитлових 

приміщень № ДО-3911 від 20.10.2017р. укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Цюпою Діаною 

Михайлівною слова та цифри: "15,4 кв.м" замінити 

словами та цифрами: "22,1 кв.м"; 

- в пункті 1.1 договору оренди нежитлових 

приміщень № ДО-2820 від 14.03.2006р. укладеного з 

фізичною особою-підприємцем Кузівом Мирославом 

Орестовичем слова та цифри: "316,0 кв.м" замінити 

словами та цифрами: "395,6 кв.м"; 

- в пункті 1.1 договору оренди нежитлових 

приміщень № ДО-3557 від 10.08.2012р. укладеного з 

громадською організацією "Спортивно-оздоровчий клуб 

"Атлет" слова та цифри: "171,0 кв.м" замінити словами та 
цифрами: "189,3 кв.м"; 

- в пункті 1.1 договору оренди нежитлових 

приміщень № ДО-3549 від 27.06.2012р. укладеного з 

громадською організацією "Івано-Франківський 

молодіжний військово-історичний клуб "Чортополох" 

слова та цифри: "169,97 кв.м" замінити словами та 

цифрами: "201,5 кв.м". 

Департаменту комунальних ресурсів при підготовці 

угод про внесення змін до договорів оренди здійснити 

перерахунок орендної плати, яка буде нарахована 

орендарям починаючи з 03.09.2018р., пропорційно до 
зміни орендованої площі. 

Підстава: новий технічний паспорт від 03.09.2018р.  

3.19.2-3.22.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

20.  
ФОП Кузів Мирослав 

Орестович 
(новий технічний паспорт) 

395,6 1 

Про внесення змін до 

договору оренди №ДО-2820 

від 14.03.2006р. в частині 

зміни площі, а саме, було: 

«316,0 кв.м», стало              
«395,6 кв.м». 

7 - - 

21.  

ГО «Спортивно-

оздоровчий клуб 

«Атлет» 
(новий технічний паспорт) 

189,3 підвал 

Про внесення змін до 

договору оренди №ДО-3557 
від 10.08.2012р. в частині 

зміни площі, а саме, було: 

«171,0 кв.м», стало               

«189,3 кв.м». 

7 - - 

22.  

ГО «Івано-Франківський 

молодіжний військово-

історичний клуб 

«Чортополох» 
(новий технічний паспорт) 

201,5 підвал 

Про внесення змін до 

договору оренди №ДО-3549 

від 27.06.2012р. в частині 

зміни площі, а саме, було: 

«169,97 кв.м», стало                

«201,5 кв.м». 

7 - - 

23.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Озаркевича, 13 

 

ТОВ «Термале» 

(лист від 06.02.2019р.     

вх.№72/34.2-02/18) 
новий технічний паспорт) 

183,6 будівля 

Про надання дозволу на 

внесення змін до договору 

оренди              №ДО-3942 

від 25.06.2018р. в частині 

зміни площі, а саме, було: 

«183,4 кв.м», стало «183,6 

3.23.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про внесення змін в пункт 1.1 договору оренди 

нежитлових приміщень № ДО-3942 від 25.06.2018р. 

укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю 

"Термале" слова та цифри: "183,4 кв.м" замінити словами 

7 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

кв.м». та цифрами: "183,6 кв.м". 

Департаменту комунальних ресурсів при підготовці 

угоди про внесення змін до договору оренди здійснити 

перерахунок орендної плати, яка буде нарахована 

орендарю починаючи з 14.12.2018р., пропорційно до 

зміни орендованої площі. 

Підстава: лист ТОВ "Термале" вх. №72/34.2-02/18 від 

06.02.2019р. та новий технічний паспорт від 14.12.2018р.  

3.23.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 
відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

24.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Гетьмана Мазепи, 

66 

ТОВ «Галичина-ІВ» 

(лист від 11.01.2019р.     

вх.№113/01-15/19) 

 

279,2 1 

Про надання дозволу на 
здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованих 

приміщень на суму                             

947 840,40 грн. 

Є акт перевірки локального 

кошторису УКБ. 

3.24.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу товариству з 

обмеженою відповідальністю "Галичина-ІВ" на 

виконання ремонтних робіт в орендованих згідно з 

договором оренди №ДО-3771 від 02.12.2015р. 

нежитлових приміщеннях площею 279,2 кв.м, 

розташованих на першому поверсі в будинку за адресою: 

вул. Гетьмана Мазепи, 66, на загальну суму 947 840 

(дев’ятсот сорок сім тисяч вісімсот сорок) гривень                  

40 коп., яка визначена згідно з локальним кошторисом з 
розрахунком договірної ціни ремонтних робіт. 

Дозвіл на проведення робіт з облаштування системи 

опалення в орендованих приміщеннях надається при 

умові дотримання орендарем діючих нормативних 

документів з питань приєднання до існуючих теплових 

мереж. 

Дозвіл на ремонт надається при умові, що товариство 

з обмеженою відповідальністю "Галичина-ІВ" не буде 

ставити питання про відшкодування орендодавцем 

коштів, затрачених ним на ремонт орендованих 

приміщень (окрім випадків, передбачених 

законодавством про приватизацію), або зарахування цих 
коштів у рахунок орендної плати. 

3.24.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

25.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Чорновола, 49 

КНП  

«Івано-Франківський 

міський клінічний 

перинатальний центр» 
(лист від 15.01.2019р.     

вх.№166/01-15/22) 

Управління охорони 

здоров’я  

Івано-Франківської 

 міської ради  

(лист від 07.02.2019р.     
вх.№166/01-15/22) 

52,7 1 

Про розгляд питання щодо 

непродовження договору 

оренди №ДО-3146 від 

22.06.2007р. нежитлових 

приміщень укладеного між 

виконавчим комітетом та 

КП «Обласний аптечний 

склад». 

3.25.1 Департаменту комунальних ресурсів направити 

комунальному підприємству «Обласний аптечний склад» 

повідомлення про припинення договору оренди 

нежитлових приміщень № ДО-3146 від 22.06.2007р. 

укладеного між виконавчим комітетом міської ради та 

КП «Обласний аптечний склад». 

7 - - 

26.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Незалежності, 17 

Міська стоматологічна 

поліклінка 

(лист від 12.02.2019р.     

вх.№681/01-15/22)  

499,5 1 

Закріпити на праві 

оперативного управління за 
Івано-Франківською 

міською стоматологічною 

поліклінікою нежитлові 

приміщення за адресою: 

вул. Незалежності, 17. 

3.26.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради з подальшим розглядом на сесії міської ради проект 

рішення про надання дозволу на закріплення на праві 

оперативного управління за Івано-Франківською міською 
стоматологічною поліклінікою нежитлові приміщення за 

адресою: вул. Незалежності, 17, які перебувають в 

комунальній власності територіальної громади м. Івано-

Франківська. 

3.26.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

27.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Ю. Целевича, 4А 

Департамент 

комунальних ресурсів 97,6 1 

Доповнити перелік об’єктів 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Івано-Франківська, 

затверджений ухвалою 
Івано-Франківської міської 

ради народних депутатів від 

15.09.93р. «Про 

затвердження державного 

майна, що належить до 

комунальної власності 

Івано-Франківської Ради 

народних депутатів». 

3.27.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради з подальшим розглядом на сесії міської ради проект 

рішення про доповнення переліку об’єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Івано-

Франківська, затверджений ухвалою Івано-Франківської 
міської ради народних депутатів від 15.09.1993 р.    "Про 

затвердження державного майна, що належить до 

комунальної власності Івано-Франківської Ради народних 

депутатів", нежитловими приміщеннями за адресою:                    

вул. Ю.Целевича, 4А. 

3.27.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

4. Про включення до переліку об’єктів що підлягають приватизації 

28.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

Північний бульвар, 3 

ТОВ  

«Захід-Спец-Буд» 
(лист від 08.02.2019р.     

вх.№89/34.2-02/34) 

16,4 1 

Про включення нежитлових 

приміщень до переліку 

об’єктів що підлягають 

приватизації. 

4.28.1 Внести на розгляд виконавчого комітету з 

подальшим розглядом на сесії міської ради проект 

рішення про включення нежитлового приміщення 

площею 16,4 кв.м в будинку на Північному бульварі, 3 в 

7 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

перелік об’єктів, які підлягають приватизації. 

4.28.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

29.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Тролейбусна, 1 

ТОВ «Лея» 
(лист від 08.02.2019р.     

вх.№90/34.2-02/18) 
11,0 1 

Про включення нежитлових 

приміщень до переліку 

об’єктів що підлягають 

приватизації. 

4.29.1 Внести на розгляд виконавчого комітету з 

подальшим розглядом на сесії міської ради проект 

рішення про включення нежитлового приміщення 

площею 11,0 кв.м в будинку на вул. Тролейбусній, 1 в 

перелік об’єктів, які підлягають приватизації. 

4.29.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 
відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

30.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Кардинала 

Любомира Гузара, 39 

Кооператив «Авіценна» 
(лист від 11.02.2019р.     

вх.№97/34.2-02/18) 
209,7 1 

Про включення нежитлових 

приміщень до переліку 

об’єктів що підлягають 

приватизації. 

4.30.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання. 

4.30.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

7 - - 

31.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Шевченка, 1 

ФОП Лєвшакова Надія 

Миколаївна 
(лист від 21.02.2019р.     
вх.№126/34.2-02/35) 

144,9 
1, 

підвал 

Про включення нежитлових 

приміщень до переліку 

об’єктів що підлягають 

приватизації. 

4.31.1 Внести на розгляд виконавчого комітету з 
подальшим розглядом на сесії міської ради проект 

рішення про включення нежитлових приміщень площею 

144,9 кв.м в будинку на вул. Шевченка, 1 в перелік 

об’єктів, які підлягають приватизації 

4.31.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

32.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Гетьмана Мазепи, 
162В 

ТОВ  

«Комфортбуд-ІФ» 
(лист від 21.02.2019р.     

вх.№127/34.2-02/17) 

266,5 1 

Про включення нежитлових 

приміщень до переліку 

об’єктів що підлягають 
приватизації. 

4.32.1 Внести на розгляд виконавчого комітету з 

подальшим розглядом на сесії міської ради проект 

рішення про включення нежитлових приміщень площею 

266,5 кв.м в будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 162В в 

перелік об’єктів, які підлягають приватизації. 
4.32.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

 

 

 

 

 

 

 Секретар комісії                                                                                           Марія Волосянко 
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