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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

 

ПРОТОКОЛ № 5/19 від  15.04.2019р. 

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 

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 розірвання (припинення) договорів оренди/позички нежитлових приміщень. 

3. Про подальше використання нежитлових приміщень. 

4. Різне. 

5. 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 № 5/19 від 15.04.2019 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 15.04.2019 року о 1100год. 
   

№ 

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:           

вул. Галицька, 22 

Івано-Франківське 

міське комунальне 

підприємство 

телерадіокомпанія 

«Вежа» 

(лист від 27.03.2019р.     

вх.№225/34.2-02/08) 

510,3 6 

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 

телерадіостудію. 

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, з пільговим нарахуванням орендної плати в 

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

Івано-Франківським міським комунальним 

підприємством телерадіокомпанія "Вежа" на нежитлові 

приміщення площею 510,3 кв.м (приміщення №№ 1÷32, 

згідно з технічним паспортом на будинок на                          

вул. Галицькій, 22 виготовленим 11.09.2017р.), 

розташовані на шостому поверсі в будинку за адресою: 

вул. Галицька, 22, на період до 31.03.2022р. для 

використання під телерадіостудію.  

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:           

набережна  

ім. Стефаника, 34Б 

Івано-Франківський 

обласний еколого-

натуралістичний центр 

учнівської молоді  

(лист від 25.03.2019р.     

вх.№215/34.2-02/18) 

532,9 1, 2  

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати 1,20 грн. з 

ПДВ            в рік терміном 

на 1 рік                     (до 

31.05.2020р.), для 

здійснення освітянської 

діяльності згідно з 

статутними завданнями 

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 

оренди, з пільговим нарахуванням орендної плати в 

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

Івано-Франківським обласним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді на нежитлові приміщення 

площею 532,9 кв. м, розташовані на першому та другому 

поверхах в будинку на набережній          ім. В. Стефаника, 

34Б, на період до 31.05.2020р. для здійснення 

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. 

центру. 

Є погодження директора 

Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської 

міської ради. 

освітянської діяльності згідно з статутними завданнями 

центру. 

1.2.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

3.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

набережна  

ім. Стефаника, 34Б  

Івано-Франківський 

обласний центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей 

(лист від 10.04.2019р.     

вх.№279/34.2-02/06) 

958,4 
підвал, 

1, 2 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати 1,20 грн. з 

ПДВ в рік терміном до 

31.03.2020 року, для 

здійснення статутних 

завдань центру. 

Є погодження директора 

Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської 

міської ради. 

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 

оренди, з пільговим нарахуванням орендної плати в 

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

Івано-Франківським обласним центром соціально - 

психологічної реабілітації дітей на нежитлові 

приміщення площею 958,4 кв. м, розташовані  в підвалі, 

на першому та другому поверхах будівлі на набережній 

ім. В. Стефаника, 34Б, на період до 31.05.2020р. для 

здійснення статутних завдань центру. 

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. Чорновола, 25, 27 

Департамент культури  

Івано-Франківської 

міської ради  

(лист від 26.03.2019р.     

вн.№89/44-20) 

271,2 2 

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 потреби 

Департаменту культури. 

Є погодження директора 

Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської 

міської ради. 

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 

оренди, з пільговим нарахуванням орендної плати в 

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

Департаментом культури Івано-Франківської міської 

ради на нежитлові приміщення площею 271,2 кв.м 

(нежитлові приміщення площею 121,5 кв.м (приміщення 

№№ 12÷20, 13а згідно з технічним паспортом на будинок 

за адресою: вул.Чорновола,25, виготовленим 

28.11.2016р.) та нежитлові приміщення площею                 

149,7 кв. м (приміщення №№ XV, 6÷10, 8а згідно з 

технічним паспортом на будинок за адресою:                       

вул. Чорновола, 27, виготовленим 28.11.2016р.), 

розташовані на другому поверсі в будинках на                     

вул. Чорновола, 25, 27, на період до 31.03.2022р. для 

використання під потреби Департаменту культури. 

1.4.2 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. 

5.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Дністровська, 28 

Департамент культури  

Івано-Франківської 

міської ради  

(лист від 04.04.2019р.     

вн.№96/44-20) 

345,16 
підвал, 

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 

розміщення служб 

Департаменту культури. 

1.5.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання 

 

1.5.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

7 - - 

6.  

Кіоски за адресами:  

вул. Тролейбусна (зупинка-

школа №18); 

вул. Галицька (зупинка-

Пасічна); 

вул.Дністровська,2-б 

(зупинка-Дністровська); 

вул.Незалежності,46 

(зупинка-кінотеатр 

"Космос"); 

вул.Незалежності,189-б 

(зупинка-Трускавецька); 

вул.Незалежності,154 

(зупинка-Трускавецька);  

вул.Юності (зупинка АС-4) 

Підприємець Дутка 

Богдан Васильович 

(лист від 15.03.2019р.     

вх.№182/34.2-02/19) 

20,51 кіоски 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди семи 

кіосків терміном на 2 роки 

11 місяців для здійснення 

підприємницької діяльності 

з обов'язковим продажем 

проїзних та абонементних 

квитків на тролейбуси.  

Є погодження директора КП 

«Електроавтотранс» при 

обов’язковому продажу 

проїзних документів КП 

«ЕАТ» (транспортна картка) 

без комісії. 

1.6.1 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 Дуткою Богданом Васильовичем  на сім 

кіосків загальною площею 20,51 кв. м, розташованих за 

наступними адресами:  

- вул. Тролейбусна (зупинка-школа №18),  

- вул. Галицька (зупинка-Пасічна),  

- вул. Дністровська, 2б (зупинка-Дністровська),  

- вул. Незалежності,46 (зупинка-кінотеатр "Космос"),       

- вул. Незалежності,189б (зупинка-Трускавецька),                    

- вул. Незалежності,154 (зупинка-Трускавецька),                      

- вул. Юності (зупинка - АС-4),  

на період до 31.03.2022р. для здійснення 

підприємницької діяльності з обов'язковим продажем 

проїзних документів КП «Електроавтотранс» без комісії з 

умовою, що орендар зобов’язується: 

- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки об'єкта оренди. 

1.6.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

7.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Короля Данила, 37 

Івано-Франківське 

садівницьке товариство 

«За мир»  

(лист від 20.03.2019р.     

вх.№196/34.2-02/18) 

11,9 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

розміщення неприбуткової 

організації. 

1.7.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання 

 

1.7.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

7 - - 

8.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Незалежності, 9 

ПАТ КБ «Приватбанк» 

(лист від 22.03.2019р.     

вх.№205/34.2-02/21) 
3,0 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

1.8.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 

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. 

на 2 роки 11 місяців для 

встановлення вуличного 

банкомату. 

Є погодження начальника 

управління 

адміністративних послуг. 

договору оренди, укладеного з публічним акціонерним 

товариством комерційним банком "Приватбанк" на 

частину нежитлового приміщення площею 3,0 кв. м, 

розташованого на першому поверсі в будівлі центру 

надання адміністративних послуг за адресою: вул. 

Незалежності, 9, на період до 31.03.2022р., для 

розміщення вуличного банкомату з умовою, що орендар 

зобов’язується: 

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

адміністрацією центру надання адміністративних послуг; 

- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки об'єкта оренди. 

1.8.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

9.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Незалежності, 9 

ПАТ КБ «Приватбанк» 

(лист від 22.03.2019р.     

вх.№204/34.2-02/21) 
3,0 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

встановлення терміналу 

самообслуговування. 

Є погодження начальника 

управління 

адміністративних послуг. 

1.9.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди, укладеного з публічним акціонерним 

товариством комерційним банком "Приватбанк" на 

частину нежитлового приміщення площею 3,0 кв. м, 

розташованого на першому поверсі в будівлі центру 

надання адміністративних послуг за адресою: вул. 

Незалежності, 9, на період до 31.03.2022р., для 

розміщення терміналу самообслуговування з умовою, що 

орендар зобов’язується: 

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

адміністрацією центру надання адміністративних послуг; 

- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки об'єкта оренди. 

1.9.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

10.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 128 

Громадська організація 

«Добровольчий 

Український корпус» 

(лист від 27.03.2019р.     

вх.№226/34.2-02/20) 

210,9 1 

1.Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

розміщення громадської 

організації.  

2. Про надання дозволу на 

звільнення від сплати 

1.10.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання 

 

1.10.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника та запропонувати орендарю 

розглянути можливість переміщення ГО «ДУК» з 

орендованих приміщень в одне з вільних приміщень 

комунальної власності міста Івано-Франківська. 

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. 

орендної плати на період дії 

договору оренди №ДО-3837 

від 26.08.2016р. 

11.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Дністровська, 63А 

ФОП Соломчак Наталія 

Федорівна 

(лист від 27.03.2019р.     

вх.№221/34.2-02/18) 

47,5 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

проведення курсів 

іноземних мов на умовах 

погодинної орендної плати. 

Є погодження в.о. 

директора ліцею №13 Івано-

Франківської міської ради 

та директора Департаменту 

освіти та науки Івано-

Франківської міської ради. 

1.11.1 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 Соломчак Наталією Федорівною на 

нежитлові приміщення площею 47,5 кв. м, розташовані 

на першому поверсі в будівлі ліцею №13 за адресою: вул. 

Дністровська, 63А, на період до 31.03.2022р., для 

проведення курсів іноземних мов на умовах погодинної 

орендної плати з умовою, що орендар зобов’язується: 

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

адміністрацією ліцею №13; 

- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки об'єкта оренди. 

1.11.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

12.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

Північний бульвар, 3 

ТОВ «Виторг» 

(лист від 28.03.2019р.     

вх.№1485/01-15/19) 
296,84 підвал 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

надання ритуальних послуг 

населенню. 

1.12.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу на 

продовження терміну дії договору оренди, укладеного з 

товариством з обмеженою відповідальністю "Виторг" на 

нежитлові приміщення площею 296,84 кв.м, розташовані 

в підвалі будинку за адресою: Північний бульвар, 1, на 

період до 31.03.2022р. для надання ритуальних послуг 

населенню. 

1.12.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

13.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Хотинська, 16 

ПП «Керен» 

(лист від 02.04.2019р.     

вх.№242/34.2-02/18)  
309,0 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

розміщення торгового 

комплексу та ринку. 

1.13.1 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 

"Керен" на нежитлові приміщення площею 309,0 кв.м  

розташовані на першому поверсі в будівлі за адресою: 

вул. Хотинська, 16, на період до 31.03.2022р. для 

розміщення торгового комплексу та ринку з умовою, що 

орендар зобов’язується: 

- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

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. 

незалежної оцінки об'єкта оренди. 

1.13.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

14.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 59А 

КП 

 «Обласний аптечний 

склад» 

(лист від 03.04.2019р.     

вх.№248/34.2-02/22) 

8,68 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

використання під аптечний 

пункт №2. 

Є погодження начальника 

управління охорони 

здоров’я та директора КНП 

«ЦПМКДД». 

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 комунальним 

підприємством "Обласний аптечний склад" на нежитлове 

приміщення площею 8,68 кв. м, розташоване на першому 

поверсі в будівлі КНП "Центр первинної медичної і 

консультативно-діагностичної допомоги" СП "Міська 

поліклініка №1" за адресою: вул. Чорновола, 59А, на 

період до 31.03.2022р., для використання під аптечний 

пункт №2, з умовою, що орендар зобов’язується: 

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

адміністрацією КНП "Центр первинної медичної і 

консультативно-діагностичної допомоги ". 

1.14.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

15.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 49 

КП «Обласний аптечний 

склад» 

(лист від 10.04.2019р.     

вх.№289/34.2-02/34) 

52,7 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

використання під аптеку 

№1. 

Є погодження директора 

КНП «Івано-Франківський 

міський клінічний 

перинатальний центр» на 

шість місяців та 

начальника управління 

охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради. 

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 комунальним 

підприємством "Обласний аптечний склад" на нежитлові 

приміщення площею 52,7 кв. м, розташовані на першому 

поверсі в будівлі КНП "Івано-Франківський міський 

клінічний перинатальний центр" за адресою: вул. 

Чорновола, 49, на період до 30.11.2019р., для 

використання під аптеку №1, з умовами, що: 

- орендар зобов’язується у термін до 20.05.2019р. укласти 

угоду про співпрацю з адміністрацією КНП "Івано-

Франківський міський клінічний перинатальний центр"; 

- договір на новий термін продовжуватись не буде. 

1.15.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

16.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 49 

ГО «Фонд «Відродження 

генофонду України» 

(лист від 04.04.2019р.     
38,2 цоколь 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

1.16.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 

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. 

вх.№259/34.2-02/20)  на 2 роки 11 місяців для 

розміщення громадської 

організації. 

Є погодження директора 

КНП «Івано-Франківський 

міський клінічний 

перинатальний центр» та 

начальника управління 

охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради.  

договору оренди, укладеного з громадською організацією 

"Фонд "Відродження генофонду України" на нежитлові 

приміщення площею 38,2 кв. м, розташовані в 

цокольному приміщенні будівлі КНП "Івано-

Франківський міський клінічний перинатальний центр" за 

адресою: вул. Чорновола, 49, на період до 31.03.2022р., 

для розміщення громадської організації з умовою, що 

орендар зобов’язується: 

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

адміністрацією  КНП "Івано-Франківський міський 

клінічний перинатальний центр"; 

- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки об'єкта оренди. 

1.16.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

17.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 49 

ФОП Польний Ігор 

Михайлович 

(лист від 03.04.2019р.     

вх.№249/34.2-02/19) 

23,9 2 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

використання під магазин 

роздрібної торгівлі 

продуктовими товарами. 

Є погодження директора 

КНП «Івано-Франківський 

міський клінічний 

перинатальний центр» (до 

моменту запуску 

пасажирського ліфта, але не 

довше ніж на 2 роки 11  

місяців) та начальника 

управління охорони 

здоров’я Івано-Франківської 

міської ради. 

1.17.1 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 Польним Ігорем Михайловичем на 

нежитлові приміщення площею 23,9 кв.м, розташовані на 

другому поверсі в будівлі КНП "Івано-Франківський 

міський клінічний перинатальний центр" за адресою: вул. 

Чорновола, 49, на період до запуску пасажирського ліфта, 

але не довше ніж до 31.03.2022р., для використання під 

магазин роздрібної торгівлі продуктовими товарами з 

умовою, що орендар зобов’язується: 

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

адміністрацією  КНП "Івано-Франківський міський 

клінічний перинатальний центр"; 

- у місячний термін з дня отримання повідомлення про 

початок роботи пасажирського ліфта звільнити 

орендовані приміщення; 

- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки об'єкта оренди. 

1.17.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

18.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           
ТОВ «Укрметресурс» 

(лист від 03.04.2019р.     22,0 1 
Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

1.18.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання 
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. 

вул. Вовчинецька, 81А  вх.№256/34.2-02/18) договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

використання під склад для 

зберігання металу. 

 

1.18.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

19.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Гоголя, 10 

ГО «Івано-

Франківський обласний 

союз кікбоксингу» 

(лист від 11.04.2019р.     

вх.№292/34.2-02/20) 

72,2 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

проведення спортивних 

занять з кікбоксінгу (без 

права розміщення 

тренажерів), на умовах 

погодинної оплати 

(вівторок, четвер з 1800 до 

1920   та субота з 1000 до 

1120 ). 

Є погодження директора 

НВК «Школа–гімназія №3» 

та директора Департаменту 

освіти та науки Івано-

Франківської міської ради. 

1.19.1 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 

"Івано-Франківський обласний союз кікбоксингу" на 

нежитлові приміщення класу хореографії площею 72,2 

кв. м, розташовані на першому поверсі в будівлі 

навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія №3" за 

адресою: вул.Гоголя,10, на період до 31.03.2022р., для 

проведення спортивних занять з кікбоксінгу (без права 

розміщення тренажерів), на умовах погодинної оплати 

(вівторок, четвер з 1800 до 1920   та субота з 1000 до 1120 ) з 

умовою, що орендар зобов’язується: 

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

Департаментом освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради. 

1.19.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

20.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Тролейбусна, 7 

Івано-Франківська 

обласна федерація 

Таеквондо (ІТФ) 

(лист від 12.04.2019р.     

вх.№301/34.2-02/18) 

140,0 1 

1. Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

проведення спортивних 

занять з таеквондо (без 

права розміщення 

тренажерів), на умовах 

погодинної орендної плати. 

2. Про надання дозволу на 

звільнення від сплати 

орендної плати на період 

літніх канікул (з 01.07.19р. 

по 31.08.19р.) за орендоване 

нежитлове приміщення 

згідно договору оренди 

№ДО-3817 від 01.07.2016р.  

Є погодження директора 

1.20.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди, укладеного з Федерацією Таеквон-ДО 

ІТФ Івано-Франківської області на нежитлове 

приміщення (спортивного залу) площею  140,0 кв. м, 

розташоване на першому поверсі в будівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 за адресою: 

вул.Тролейбусна,7, на період до 31.03.2022р., для 

проведення спортивних занять (без права розміщення 

тренажерів) на умовах погодинної орендної плати з 

умовою, що орендар зобов’язується: 

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

адміністрацією загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

18; 

- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки об'єкта оренди. 

1.20.2 Рекомендувати виконавчому 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. 

ЗОШ №18 та директора 

Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської 

міської ради. 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на звільнення від сплати 

орендної плати Федерацію Таеквон-ДО ІТФ Івано-

Франківської області на період з 01.06.2019р. до 

31.08.2019р. (на період канікул у навчальному закладі) за 

орендоване нежитлове приміщення (спортивного залу) 

площею 140,0 кв. м, розташоване на першому поверсі в 

будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 за 

адресою: вул. Тролейбусна, 7. 

1.20.3 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

20а. 

Нежитлові приміщення  

за адресою:           

вул. Січових Стрільців, 

56 

Івано-Франківська 

міська громадська 

організація 

«Перспектива» 

(лист від 15.04.2019р.     

вх.№304/34.2-02/18) 

44,7 4 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

виконання статутних 

завдань організації. 

1.20а.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому 

проект рішення про надання дозволу на продовження 

терміну дії договору оренди, укладеного з Івано-

Франківською міською громадською організацією 

"Перспектива" на нежитлові приміщення площею 44,7 

кв.м, розташовані на четвертому поверсі в будинку на 

вул. Січових Стрільців, 56, на період до 31.03.2022р. для 

використання згідно статутних завдань організації. 

1.20а.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

   

2. Про розірвання (припинення) договорів оренди/позички нежитлових приміщень. 

21.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Тичини, 4 

ФОП Крутоголов 

Володимир Іванович 

(лист від 18.03.2019р.     

вх.№187/34.2-02/35) 

3,0 1 

Про надання дозволу на 

дострокове розірвання 

договору оренди №ДО-3716 

від 15.10.2014р. за взаємною 

згодою сторін. 

2.21.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на дострокове розірвання за 

взаємною згодою сторін з дня прийняття цього рішення 

договір оренди № ДО-3716 від 15.10.2014р. частини 

нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м, 

розташованого на першому поверсі в будівлі міської 

дитячої поліклініки за адресою: вул. Тичини, 4, 

укладений між виконавчим комітетом міської ради та 

фізичною особою-підприємцем Крутоголовом 

Володимиром Івановичем. 

2.21.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

22.  Нежитлові приміщення Громадська організація  13,79 1 Про надання дозволу на 2.22.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 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. 

за адресою:           

вул. Військових 

ветеранів, 10А 

«Івано-Франківська 

спілка членів сімей і 

родин загиблих, 

померлих та безвісти 

зниклих в зоні АТО» 

(лист від 28.02.2019р.     

вх.№967/01-15/20) 

дострокове розірвання 

договору оренди №ДО-3963 

від 30.11.2018р. за взаємною 

згодою сторін. 

опрацювання 

 

2.22.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

22а. 

Нежитлові приміщення  

за адресою:           

вул. Дністровська, 28 

Департамент 

містобудування, 

архітектури та 

культурної спадщини 

Івано-Франківської 

міської ради 

(лист від 10.04.2019р.     

вн.№61/311-15) 

52,0 1 

Про надання дозволу на 

дострокове розірвання 

договору оренди №ДО-3880 

від 15.03.2017р. за взаємною 

згодою сторін. 

2.22а.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на дострокове розірвання договору 

оренди № ДО-3880 від 15.03.2017р. нежитлових 

приміщень площею 52,0 кв.м, розташованих на першому 

поверсі за  адресою: вул. Дністровська, 28, укладений між 

виконавчим комітетом міської ради та Департаментом 

містобудування, архітектури та культурної спадщини 

Івано-Франківської міської ради. 

2.22а.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

22б. 

Нежитлові приміщення  

за адресою:           

вул. Незалежності, 9 
350,1 2, 5, 6 

Про надання дозволу на 

дострокове розірвання 

договору оренди №ДО-3822 

від 26.07.2016р. за взаємною 

згодою сторін. 

2.22б.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на дострокове розірвання договору 

оренди № ДО-3822 від 26.07.2016р. нежитлових 

приміщень площею 350,1 кв.м, розташованих на другому, 

п’ятому та шостому поверхах за  адресою: вул. 

Незалежності, 9, укладений між виконавчим комітетом 

міської ради та Департаментом містобудування, 

архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської 

міської ради. 

2.22б.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

3. Про подальше використання нежитлових приміщень. 

23.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Є. Коновальця, 121 

КП «Благоустрій» 

(лист від 12.04.2019р.     

вх.№298/34.2-02/34) 
32,9 1 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати 1,20 грн. в 

рік з ПДВ терміном на 2 

роки 11 місяців для 

3.23.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на укладення  договору оренди з 

пільговим нарахуванням орендної плати в розмірі     1,20 

грн. в рік з урахуванням ПДВ, з комунальним 

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. 

здійснення статутних 

завдань підприємства. 

підприємством "Благоустрій" на нежитлові приміщення 

площею 32,9 кв.м (приміщення №№1÷4 згідно з 

технічним паспортом на будівлю на вул. Євгена  

Коновальця, 121, виготовленим 28.01.2009р.), 

розташовані на першому поверсі в будівлі за адресою:              

вул. Євгена  Коновальця, 121, на період до 31.03.2022р. 

для здійснення статутних завдань підприємства. 

3.23.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

24.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Івана Павла ІІ, 22 

КП «Благоустрій» 

(лист від 12.04.2019р.     

вх.№299/34.2-02/34) 
12,45 1 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати 1,20 грн. в 

рік з ПДВ терміном на 2 

роки 11 місяців для 

здійснення статутних 

завдань підприємства. 

3.24.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на укладення  договору оренди з 

пільговим нарахуванням орендної плати в розмірі     1,20 

грн. в рік з урахуванням ПДВ, з комунальним 

підприємством "Благоустрій" на нежитлові приміщення 

площею 12,45 кв.м (частина приміщення спільного 

користування № 1 та приміщення № 2 згідно з технічним 

паспортом на будинок на вул. Івана Павла ІІ, 22, 

виготовленим 10.03.2010р.), розташовані на першому 

поверсі в будинку  за адресою:  Івана Павла ІІ, 22, на 

період до 31.03.2022р. для здійснення статутних завдань 

підприємства. 

3.24.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

25.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Івана Павла ІІ, 10 

КП «Благоустрій» 

(лист від 12.04.2019р.     

вх.№300/34.2-02/34) 
14,8 1 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати 1,20 грн. в 

рік з ПДВ терміном на 2 

роки 11 місяців для 

здійснення статутних 

завдань підприємства. 

3.25.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на укладення  договору оренди з 

пільговим нарахуванням орендної плати в розмірі     1,20 

грн. в рік з урахуванням ПДВ, з комунальним 

підприємством "Благоустрій" на нежитлові приміщення 

площею 14,8 кв.м (приміщення № ІІд площею 9,1 кв.м, 

приміщення № ІІг площею 4,8 кв.м, приміщення № ІІз 

площею 0,9 кв.м згідно з технічним паспортом на 

будинок на вул. Івана Павла ІІ, 10, виготовленим 

27.02.2009р.), розташовані на першому поверсі в будинку  

за адресою:  Івана Павла ІІ, 10, на період до 31.03.2022р. 

для здійснення статутних завдань підприємства. 

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. 

3.25.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

26.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Гетьмана Мазепи, 

27А 

Івано-Франківська 

обласна дитячо-юнацька 

спортивна школа 

(лист від 02.04.2019р.     

вх.№244/34.2-02/23) 

98,7 підвал 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати 1,20 грн. в 

рік з ПДВ терміном на 2 

роки 11 місяців для 

проведення занять з боксу.  

Є погодження директора 

Івано-Франківського 

міського центру дозвілля 

дітей та юнацтва за місцем 

проживання.  

3.26.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на укладення  договору безоплатного 

користування (позички) з Івано-Франківською обласною 

дитячо-юнацькою спортивною школою на нежитлові 

приміщення загальною площею 98,7 кв.м   (приміщення 

спортивного залу №4 площею 71,8 кв.м, приміщення 

сходової клітки №І площею 9,5 кв.м, приміщення 

душової №1 площею 10,0 кв.м та приміщення роздягалки 

№2 площею 7,4 кв.м згідно з технічним паспортом на 

будинок за адресою: вул.Гетьмана Мазепи,27-А, 

виготовленим 14.04.2005р.), розташовані в підвалі будівлі 

за адресою: вул.Гетьмана Мазепи, 27А, на період до 

30.09.2019 р. для проведення занять з боксу, відповідно 

до узгодженого  з Івано-Франківським міським центром 

дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання графіку 

занять секції. 

3.26.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

27.  

Захисна споруда за 

адресою:           

вул. Сорохтея, 28 

ПП Кишинський Василь 

Михайлович 

(лист від 25.03.2019р.     

вх.№213/34.2-02/35) 

169,5 підвал 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду терміном 

на 2 роки 11 місяців. 

3.27.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання 

3.27.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника 

7 - - 

28.  

Колишня зупинка 

громадського 

транспорту за адресою:           

вул. Надрічна 

ФОП Грицак Богдан 

Володимирович 

(лист від 04.03.2019р.     

вх.№153/34.2-02/18) 

21,8 
зупинк

а 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

розміщення магазину з 

продажу промислових 

товарів. 

 

3.28.1 Відмовити ФОП Грицаку Б. В. в наданні дозволу 

на передачу в оренду колишньої зупинки громадського 

транспорту площею 21,8 кв.м, розташованої за адресою: 

вул. Надрічна, для розміщення магазину з продажу 

промислових товарів. 

3.28.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

7 - - 

29.  

Нежитлові приміщення 

котельні за адресою:           

с. Крихівці  

вул. Данила 

Галицького, 57/а 

Державне міське 

підприємство «Івано-

Франківськтепло-

комуненерго» 

(лист від 18.03.2019р.     

144,2  

Про надання дозволу на 

передачу в оренду або 

проведення будь яких інших 

процесуальних дій відносно 

даного приміщення. 

3.29.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання. 

3.29.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника 

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. 

вх.№186/34.2-02/17)  

29а. 

Нежитлові приміщення  

за адресою:           

вул. Дністровська, 28 

Управління архітектури, 

дизайну та містобудівної 

діяльності  

Івано-Франківської 

міської ради 

52,0 1 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати 1,20 грн. в 

рік з ПДВ терміном на 2 

роки 11 місяців для 

використання під службові 

приміщення Управління. 

3.29а.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на укладення  договору оренди з 

пільговим нарахуванням орендної плати в розмірі               

1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ, з Управлінням 

архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-

Франківської міської ради на нежитлові приміщення 

площею 52,0 кв.м (приміщення №11 площею 35,8 кв.м 

частина приміщення №1 та частина приміщення №13 

загальною площею 8,5 кв.м, ½ приміщень №№10, 21, 22, 

23, 24 загальною площею 7,7 кв.м згідно з технічним 

паспортом на будівлю за адресою: вул. Дністровська, 28, 

виготовленим 01.11.2012р.), розташовані на першому 

поверсі в будинку за адресою: вул. Дністровська, 28, на 

період до 31.03.2022р. для використання під службові 

приміщення Управління архітектури, дизайну та 

містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради. 

3.29а.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

29б. 

Нежитлові приміщення  

за адресою:           

вул. Незалежності, 9 

350,1 2, 5, 6 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати 1,20 грн. в 

рік з ПДВ терміном на 2 

роки 11 місяців для 

використання під службові 

приміщення Управління. 

3.29б.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на укладення  договору оренди з 

пільговим нарахуванням орендної плати в розмірі               

1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ, з Управлінням 

архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-

Франківської міської ради на нежитлові приміщення 

площею 350,1 кв. м (приміщення № 40 площею 14,2 кв.м, 

розташоване на другому поверсі будинку, приміщення 

№№ 119, 120, 125÷127, 132÷137 загальною площею  

193,7 кв.м та 1/2 приміщень спільного користування 

площею   73,0 кв.м, у тому числі: частина кімнат №№ 

129, 131, 139÷149, розташовані на п'ятому поверсі, 

приміщення №№ 151÷153 та 1/2 приміщення № 155 

загальною площею 69,2 кв.м, розташовані на шостому 

поверсі будинку згідно з технічним паспортом, 

виготовленим 23.11.2015р.), розташовані на другому, 

п’ятому та шостому поверхах в будинку на 

7 - - 



 15 

№ 

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. 

вул.Незалежності,9, на період до 31.03.2022р. для 

використання під службові приміщення Управління 

архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-

Франківської міської ради. 

3.29б.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

4. Різне. 

30.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Дністровська, 63А 

ФОП Соломчак Наталія 

Федорівна 

(лист від 27.03.2019р.     

вх.№223/34.2-02/35 та 

вх.№222/34.2-02/18) 

47,5 

34,6 

1 
 

1 

Про надання дозволу на 

звільнення від сплати орендної 

плати на період літніх канікул 

(з 01.07.19р. по 31.08.19р.) за 

орендовані нежитлові 

приміщення згідно договорів 

оренди №ДО-3808 від 

30.06.2016р. та №ДО-3524 від 

30.03.2012р. 

Є погодження в.о. директора 

ліцею №13 Івано-Франківської 

міської ради та директора 

Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської 

ради. 

4.30.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на звільнення від сплати 

орендної плати фізичну особу-підприємця Соломчак 

Наталю Федорівну на період з 01.07.2019р. до 

31.08.2019р. (на період канікул у навчальному закладі) за 

орендовані нежитлові приміщення площею 34,6 кв.м та 

нежитлові приміщення площею 47,5 кв.м, розташовані на 

першому поверсі в будівлі ліцею №13 за адресою:                

вул. Дністровська, 63А. 

4.30.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

31.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Дністровська, 63А 

ФОП Соломчак Наталія 

Федорівна 

(лист від 27.03.2019р. та 

вх.№222/34.2-02/18)     

  

Про надання дозволу на 

внесення змін до договору 

оренди №ДО-3524 від 

30.03.2012р. в частині зміни 

графіку занять, а саме, було: 

«(4 дні на тиждень: понеділок, 

вівторок, четвер, п'ятниця - з 

1830 до 2130)» стало «(5 днів на 

тиждень: понеділок, вівторок, 

середа, четвер, п'ятниця - з 

1630 до 2130)». 

Є погодження в.о. директора 

ліцею №13 Івано-Франківської 

міської ради та директора 

Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської 

ради. 

4.31.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на внесення змін в пункт 

1.3 договору оренди нежитлових приміщень №ДО-3524 

від 30.03.2012р. слова та цифри: "для проведення занять з 

іноземної мови з умовою, що Орендар буде 

використовувати приміщення понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця по 1,5 год. на день згідно розкладу 

погодженого директором школи" замінити словами та 

цифрами: "для проведення занять з іноземної мови на 

умовах погодинної орендної плати з понеділка по 

п’ятницю з 1630 до   2130 год.". 

4.31.2 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. 

32.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Є. Коновальця, 128 

ПАТ «Укрпошта» 

(лист від 05.03.2019р.     

вх.№162/34.2-02/18) 
161,2 1 

1. Про надання дозволу на 

внесення змін в договір 

оренди       №ДО-2302 від 

05.05.2004р. в частині 

зменшення орендованої 

площі, а саме, було: «161,2 

кв.м», стало «155,4 кв.м». 

2. Про надання дозволу на 

облаштування фасадного 

входу до орендованого 

приміщення. 

4.32.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на внесення змін в пункт 

1.1 договору оренди нежитлових приміщень №ДО-2302 

від 05.05.2004р. слова та цифри: "нежитлові приміщення 

площею 161,2 кв.м (приміщення №№ 4, 7÷9, 13÷17, 

19÷21 та частина приміщень спільного користування №1 

та №3 площею 20,3 кв.м згідно з технічним паспортом на 

будинок на вул. Є.Коновальця, 128, виготовленим 

13.07.2015р.)" замінити словами та цифрами: "нежитлові 

приміщення площею 140,9 кв.м (приміщення №№ 4, 7÷9, 

13÷17, 19÷21 згідно з технічним паспортом на будинок на 

вул. Є.Коновальця, 128, виготовленим 13.07.2015р.)". 

4.32.2 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу публічному акціонерному 

товариству "Укрпошта" на облаштування фасадного 

входу до орендованих на підставі договору оренди  

№ДО-2302 від 05.05.2004р. нежитлових приміщень, 

розташованих в будинку на вул. Є.Коновальця, 128, при 

умові дотримання вимог діючого законодавства з питань 

містобудівної діяльності. 

4.32.3 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

33.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Софіївка, 39А 

ТОВ  

«Франківський Дім ІФ»  

1063,8 
(заг. 

площа) 

цоколь 

Про придбання у 

комунальну власність 

територіальної громади м. 

Івано-Франківська 

майнових прав на групу 

нежитлових приміщень 

№103 частки яких становить 

88% від загальної площі за 

ціною 5 846 126,0 грн. 

4.33.1 Доручити департаменту комунальних ресурсів 

здійснити заходи з рецензування звіту про оцінку 

майнових прав, наданого ТОВ «Франківський Дім ІФ», та 

за результатами рецензування підготувати відповідний 

проект рішення на чергове засідання виконавчого 

комітету міської ради та сесію міської ради «Про надання 

згоди на придбання у комунальну власність 

територіальної громади міста Івано-Франківська 88/100 

майнових прав на цокольні приміщення в будинку на  

вул. Софіївка, 39А». 

7 - - 

34.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Галицька, 144 

Громадянин Гільтайчук 

Ігор Іванович 

(лист від 10.04.2019р.     

ЗВ.№183-у) 

19,4 1 

Про надання дозволу на 

внесення змін в договір 

купівлі-продажу від 

29.01.2018р. в частині 

збільшення терміну 

перенесення обладнання 

4.34.1 Внести на розгляд виконавчого комітету з 

подальшим розглядом на сесії міської ради проект 

рішення про надання дозволу на внесення змін в договір 

купівлі-продажу від 29.01.2018р. в частині збільшення 

терміну перенесення обладнання електрощитової за межу 

приватизованих приміщень на протязі 4 років з дня 

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. 

електрощитової за межу 

приватизованих приміщень, 

а саме, було: п. 5.2 

«покупець зобов’язаний за 

власні кошти на протязі 

року з дня переходу до 

нього права власності», 

стало: «покупець 

зобов’язаний за власні 

кошти на протязі 5 років з 

дня переходу до нього права 

власності». 

переходу до нього права власності. 

4.34.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

35.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Гоголя, 10 

ГО «Івано-

Франківський обласний 

союз кікбоксингу» 

(лист від 11.04.2019р.     

вх.№292/34.2-02/20) 

72,2 1 

Про надання дозволу на 

звільнення від сплати 

орендної плати на період 

літніх канікул (з 01.06.19р. 

по 31.08.19р.) за орендовані 

нежитлові приміщення 

згідно договорів оренди 

№ДО-3755 від 30.06.2016р. 

та №ДО-3766 від 

30.03.2012р. 

Є погодження директора 

НВК «Школа–гімназія №3», 

директора ЗОШ №18 та 

директора Департаменту 

освіти та науки Івано-

Франківської міської ради. 

4.35.1 – 4.36.1 Рекомендувати виконавчому комітету 

міської ради схвалити на черговому засіданні 

міськвиконкому проект рішення про надання дозволу на 

звільнення від сплати орендної плати громадську 

організацію "Івано-Франківський обласний союз 

кікбоксингу" на період з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. (на 

період канікул у навчальних закладах) за орендовані 

нежитлові приміщення класу хореографії площею               

72,2 кв. м, розташовані на першому поверсі в будівлі 

навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія №3" за 

адресою: вул. Гоголя, 10 та нежитлові приміщення 

площею 47,5 кв.м, розташовані на першому поверсі в 

будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 за 

адресою: вул. Тролейбусна, 7. 

4.35.2 – 4.36.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

36.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Тролейбусна, 7 
54,05 1 7 - - 

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

37.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Кардинала 

Любомира Гузара, 39 

Кооператив «Авіценна» 
(лист від 11.02.2019р.     

вх.№97/34.2-02/18) 
210,7 1 

Про включення нежитлових 

приміщень до переліку 

об’єктів що підлягають 

приватизації. 

4.37.1 Внести на розгляд виконавчого комітету з подальшим 

розглядом на сесії міської ради проект рішення про 

включення нежитлових приміщень площею 210,7 кв.м в 

будинку на вул. Кардинала Любомира Гузара, 39 в перелік 

об’єктів, які підлягають приватизації. (Без підтримки 

комісії). 

4.37.2 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. 

38.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Івана-Франка, 10 

КП «Реглан» 
(лист від 11.02.2019р.     

вх.№294/34.2-02/18) 
87,4 1 

Про включення нежитлових 

приміщень до переліку 

об’єктів що підлягають 

приватизації. 

4.38.1 Внести на розгляд виконавчого комітету з подальшим 

розглядом на сесії міської ради проект рішення про 

включення нежитлових приміщень площею 87,4 кв.м в 

будинку на вул. Івана-Франка, 10 в перелік об’єктів, які 

підлягають приватизації. 

4.38.2 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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