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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

 

ПРОТОКОЛ № 4/19 від  04.04.2019р. 
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 

М. Волосянко – секретар комісії 

В. Габчак – замість А. Кизим 

 

Ю. Шуляк 

О. Пілка 

Л. Вінтоняк 

 

 

Відсутні: І. Гриненько, А. Кизим , С. Гаєвський 
 

 

Порядок денний: 

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

укладеного договору оренди нежитлових приміщень. 

2. Різне. 

 

 

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 № 4/19 від 04.04.2019 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 04.04.2019 року о 08

15
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 звернення щодо надання дозволу на продовження терміну дії раніше укладеного договору оренди нежитлових приміщень. 

1.  
Нежитлові приміщення 
за адресою:           
вул.Вовчинецька, 127 

Державне 

підприємство «Івано-

Франківський 

науково-виробничий 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації» 

(лист від 28.03.2019р.     
вх.№230/34.2-02/18) 

1385,0 
підвал,  

1, 2 

Про надання дозволу на 

продовження терміну 
дії договору оренди 
терміном до 30 квітня 
2024р. для виробничих 
потреб підприємства.  
 

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 оренди №ДО-2425 від 22.09.2004р., укладеного 

з Державним підприємством "Івано-Франківський науково-
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" на 

нежитлові приміщення площею 1385,0 кв. м (приміщення №№ І, ІІ, 

1÷46, 66÷97 згідно з інвентаризаційною справою на будинок на 

вул.Вовчинецькій, 127), розташовані в підвалі, на першому та 
другому поверхах в будівлі колишнього дитячого дошкільного 

закладу №20 "Смерічка" за адресою: вул. Вовчинецька, 127, на 

період до 30.04.2024р., для виробничих потреб підприємства з 

умовою, що орендар зобов’язується: 
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням незалежної 

оцінки об'єкта оренди; 

- у термін до 20.05.2019р. укласти угоду про співпрацю з 

Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 
1.1.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати відповідний 

проект рішення на чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради та сесію міської ради. 

6 - - 

2. Різне. 

2.  
Нежитлові приміщення за 

адресою:           

вул. Січових Стрільців,40 

Департамент 

комунальних ресурсів   

Івано-Франківської 

міської ради 

 

17,6 1 

Про надання дозволу на 

проведення ремонтних 

робіт в орендованому 

приміщенні гаража згідно 

договору оренди №ДО-

3915 від 10.11.2017р. 

2.2.1 Департаменту комунальних ресурсів дати дозвіл на 

проведення ремонтних робіт в орендованому приміщенні 

гаража згідно договору оренди №ДО-3915 від 10.11.2017р. 

6 - - 

 

 

  Секретар комісії                                                                                           Марія Волосянко 


	Додаток

