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ПРОТОКОЛ № 7/19 від 05.06.2019р.
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
Т. Калин замість О. Пілки
Л. Вінтоняк
Відсутні: С. Гаєвський, О. Пілка
Порядок денний:
1. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на продовження терміну дії раніше
укладених договорів оренди/позички нежитлових приміщень.
2. Про передачу в суборенду нежитлових приміщень.
3. Про розірвання (припинення) договорів оренди/позички нежитлових приміщень.
4. Про подальше використання нежитлових приміщень.
5. Різне.
6. 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 ІваноФранківської міської ради, і за результатами розгляду цих заяв прийняла наступні
рішення (див. додаток).

Голова комісії

Протокол вела головний спеціаліст
відділу обліку та приватизації
Управління комунального майна
Департаменту комунальних ресурсів
Івано-Франківської міської ради,
секретар комісії

Микола Вітенко

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 № 7/19 від 05.06.2019р.

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 05.06.2019 року о 0930год.
№
п/п

Заявник/
Результати
користувач
голосування
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
Рішення комісії
кв.м
№ і дата написання
За
Пр. Утр.
заяви до орендодавця
1. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на продовження терміну дії раніше укладених договорів оренди/позички нежитлових приміщень.

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлові приміщення
за адресою:
вул. Чорновола, 128

ГО «Всеукраїнське
об’єднання «Українці
Донбасу і Криму»
(лист від 15.05.2019р.
вн.№395/34.2-02/20)

68,35

Нежитлові приміщення
за адресою:
2. вул.
Кардинала
Любомира Гузара, 25

КП «Муніципальна
дорожня компанія»
(лист від 10.05.2019р.
вн.№52/79-12)

54,0

1.

1.1.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та
внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про
Про надання дозволу на
надання дозволу виконавчому комітету міської ради на
продовження терміну дії
продовження терміну дії договору безоплатного
договору
безоплатного
користування (позички), укладеного з громадською
користування
(позички)
організацією "Всеукраїнське об'єднання "Українці
терміном до 30.06.2020р.,
Донбасу і Криму" на нежитлові приміщення площею
для розміщення складу
1
68,35 кв. м, розташовані на першому поверсі в будівлі
гуманітарної
допомоги
північної
трибуни
Івано-Франківського
переселенцям.
міського центрального стадіону "Рух" за адресою:
Є погодження директора
вул. Чорновола, 128, на період до 30.06.2020р., для
Івано-Франківського МЦС
розміщення складу гуманітарної допомоги переселенцям.
«Рух».
1.1.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради.
1.2.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
Про надання дозволу на схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та
продовження терміну дії внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про
договору
оренди
з надання дозволу виконавчому комітету міської ради на
пільговим
нарахуванням продовження терміну дії договору оренди нежитлових
орендної плати 1,20 грн. з приміщень з пільговим нарахуванням орендної плати в
підвал
ПДВ в рік терміном на 2 розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ, укладеного з
роки
11
місяців
для комунальним підприємством "Муніципальна дорожня
використання під побутові компанія" на нежитлові приміщення площею 54,0 кв. м,
приміщення для робітників розташовані в підвалі будинку на вул. Кардинала
підприємства.
Любомира Гузара, 25, на період до 30.06.2022р. для
використання під побутові приміщення для робітників

7

-

-

7

-

-

№
п/п

3.

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

Комунальний
концертний заклад
культури «Об’єднання
Нежитлові приміщення
муніципальних
за адресою:
мистецьких колективів
вул. Шевченка, 1
Івано-Франківська»
(лист від 21.05.2019р.
вх.№420/34.2-02/34)

Нежитлові приміщення
4. за адресою:
вул. Л. Курбаса, 2

20,0

Департамент соціальної
політики ІваноФранківської ОДА
554,45
(лист від 03.06.2019р.
вх.№455/34.2-02/06)

Рішення комісії

підприємства.
1.2.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради та сесію 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
Про надання дозволу на
надання дозволу виконавчому комітету міської ради на
продовження терміну дії
продовження терміну дії договору оренди нежитлових
договору
оренди
з
приміщень з пільговим нарахуванням орендної плати в
пільговим
нарахуванням
розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ, укладеного з
орендної плати 1,20 грн. з
Комунальним
концертним
закладом
культури
ПДВ в рік терміном на 2
"Об’єднання муніципальних мистецьких колективів
роки
11
місяців
для
3
Івано-Франківська" на нежитлове приміщення площею
використання під офіс
20,0 кв.м (приміщення №51 згідно з технічним
комунального закладу.
паспортом на будинок на вул. Шевченка, 1, виготовленим
Є погодження директора
25.06.2007р.), розташоване на третьому поверсі в будівлі
ЦНД
та
директора
Центрального
народного
дому
за
адресою:
Департаменту
культури
вул. Шевченка, 1, на період до 30.06.2022р.
для
Івано-Франківської міської
використання під офіс комунального закладу.
ради.
1.3.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради та сесію 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
Про надання дозволу на надання дозволу виконавчому комітету міської ради на
продовження терміну дії продовження терміну дії договору оренди нежитлових
договору
оренди
з приміщень з пільговим нарахуванням орендної плати в
пільговим
нарахуванням розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ, укладеного з
орендної плати 1,20 грн. з Департаментом соціальної політики Івано-Франківської
1, 2, 3 ПДВ в рік на термін до обласної державної адміністрації на нежитлові
31.12.2019р. для розміщення приміщення площею 554,45 кв.м, розташовані на
служб
Департаменту першому, другому та третьому поверхах в будинку за
соціальної політики Івано- адресою: вул. Леся Курбаса, 2, на період до 31.12.2019р.
Франківської
обласної для розміщення служб Департаменту соціальної політики
державної адміністрації.
Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
1.4.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради.

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.
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-

-

7

-

-
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№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлові приміщення
5. за адресою:
вул. Г. Мазепи, 162А

Нежитлові приміщення

6. за адресою:

вул. Вовчинецька, 84

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

ФОП Назим Галина
Григорівна
(лист від 21.05.2019р.
вх.№417/34.2-02/18)

172,2

ТОВ «Скортекс»
(лист від 08.05.2019р.
вх.№377/34.2-02/18)

18,7

Нежитлові приміщення
розташовані на
ФОП Бєлорус Наталія
території парку імені Т.
Миколаївна
7. Г. Шевченка за
(лист від 16.05.2019р.
адресою:
вх.№398/34.2-02/18)
вул. Чорновола

5,0

Рішення комісії

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 виконавчому комітету міської ради на
Про надання дозволу на
продовження терміну дії договору оренди нежитлових
продовження терміну дії
приміщень, укладеного з фізичною особою-підприємцем
договору оренди терміном
Назим Галиною Григорівною на нежитлові приміщення
на 5 років для розміщення
площею 172,2 кв. м, розташовані на першому поверсі в
кафе, яке не здійснює
будівлі міської ритуальної служби за адресою:
1
продаж товарів підакцизної
вул. Гетьмана Мазепи, 162А, на період до 30.06.2024р.,
групи
та
надання
для надання ритуальних послуг та використання під кафе,
ритуальних послуг.
яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи з
Є погодження директора
умовою, що орендар зобов’язується:
комунального підприємства
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
«Міська ритуальна служба».
незалежної оцінки об'єкта оренди.
1.5.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради.
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 товариством з обмеженою
відповідальністю "Скортекс" на нежитлові приміщення
площею 18,7 кв. м (приміщення №№ 4-2, 4-3, 4-5
Про надання дозволу на
розташовані на першому поверсі згідно з технічним
продовження терміну дії
паспортом на будинок на вул.Вовчинецькій,84,
договору оренди терміном
1
виготовленим 24.01.2017р.), розташовані на першому
на 2 роки 11 місяців для
поверсі в будинку за адресою: вул.Вовчинецька,84, на
побутового обслуговування
період до 31.05.2022р., для побутового обслуговування
населення.
населення 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.
Про надання дозволу на 1.7.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
продовження терміну дії схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
договору оренди терміном рішення про надання дозволу на продовження терміну дії
кіоск
на 2 роки 11 місяців для договору оренди, укладеного з фізичною особоюздійснення
торгівлі підприємцем Бєлорус Наталією Миколаївною на
морозивом.
нежитлове приміщення кіоску площею 5,0 кв.м,

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.
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№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

Нежитлові приміщення
8. за адресою:
вул. Незалежності, 17

ФОП Козак Наталія
Антонівна
(лист від 16.05.2019р.
вх.№397/34.2-02/35)

Водопідвищувальна
насосна
станція
9. «Каскад» за адресою:
вул. Стуса

ТОВ «Лайфселл»
(лист від 16.05.2019р.
вх.№2209/01-15/18)

Рішення комісії

Є погодження директора КП розташоване на території міського парку культури та
«Центр розвитку міста та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка за адресою: вул.Чорновола,
рекреації».
на період до 31.05.2022р., для здійснення торгівлі
морозивом з умовою, що орендар зобов’язується:
- у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про співпрацю
з адміністрацією КП "Центр розвитку міста та рекреації";
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
незалежної оцінки об'єкта оренди.
1.7.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.8.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
Про надання дозволу на рішення про надання дозволу на продовження терміну дії
продовження терміну дії договору оренди, укладеного з фізичною особоюдоговору оренди терміном підприємцем Козак Наталією Антонівною на нежитлове
на 2 роки 11 місяців для приміщення площею 5,1 кв. м, розташоване на першому
розміщення
кіоску
з поверсі
в
будівлі
Івано-Франківської
міської
продажу стоматологічних стоматологічної
поліклініки
за
адресою:
1
матеріалів.
вул.Незалежності,17, на період до 31.05.2022р., для
5,1
Є
погодження
в.о. використання під кіоск з продажу стоматологічних
головного лікаря
Івано- матеріалів з умовою, що орендар зобов’язується:
Франківської
міської - у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про співпрацю
стоматологічної поліклініки з
адміністрацією
Івано-Франківської
міської
та начальника управління стоматологічної поліклініки.
охорони здоров’я.
1.8.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.9.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської
ради проект рішення про надання дозволу на
продовження терміну дії договору оренди, укладеного з
товариством з обмеженою відповідальністю "Лайфселл"
Про надання дозволу на
на нерухоме майно (залізобетонну опору із щоглою
терміну дії
залізобетон продовження
площею 15,0 кв.м), розташоване за адресою: вул. Василя
на опора із договору оренди.
Стуса (водопідвищувальна насосна станція "Каскад"), на
15,0
щоглою Немає
погодження
КП
період до 31.12.2019р., для розміщення оператора
площею
«Іванотелекомунікацій, що надає послуги з рухомого
Франківськводоекотехпром».
(мобільного)
зв'язку,
з
умовою,
що
орендар
зобов’язується:
- у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про співпрацю
з КП "Івано-Франківськводоекотехпром".

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

5

№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

Нежитлові приміщення
10. за адресою:
вул. Франка, 19

ФОП Петрушин Борис
Сергійович
(лист від 27.05.2019р.
вх.№435/34.2-02/19)

30,0

Частина стіни
технічного нежитлового
11. приміщення за адресою:
вул. Січ. Стрільців, 56

ТОВ «Нетгруп»
(лист від 27.05.2019р.
вх.№436/34.2-02/18)

3,0

Частина стіни
технічного нежитлового
12. приміщення за адресою:
вул. Незалежності, 7

ТОВ «Нетгруп»
(лист від 27.05.2019р.
вх.№437/34.2-02/18)

3,0

Рішення комісії

1.9.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.10.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
рішення про надання дозволу на продовження терміну дії
Про надання дозволу на
договору оренди, укладеного з фізичною особоюпродовження терміну дії
підприємцем Петрушиним Борисом Сергійовичем на
договору оренди терміном
нежитлові приміщення площею 30,0 кв.м, розташовані на
на 2 роки 11 місяців для
другому поверсі в будівлі спеціалізованої школи І-ІІІ
використання під навчальні
ступенів № 5 за адресою: вул.Франка,19, на період до
класи з інформатики на
31.05.2022р., для використання під навчальні класи з
умовах погодинної орендної
2
інформатики на умовах погодинної орендної плати з
плати (з понеділка по
умовою, що орендар зобов’язується:
п'ятницю - з 1600 до 1900).
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
Є погодження директора
незалежної оцінки об'єкта оренди;
спеціалізованої школи №5
- у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про співпрацю
та директора Департаменту
з адміністрацією спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
культури
Івано№ 5.
Франківської міської ради.
1.10.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету 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 товариством з обмеженою
Про надання дозволу на
відповідальністю "Нетгруп" на нерухоме майно - частину
продовження терміну дії
стіни технічного нежитлового приміщення площею
договору оренди терміном
3,0 кв.м, розташованого в будівлі за адресою: вул.Січових
частина на 2 роки 11 місяців для
Стрільців,56, на період до 31.05.2022р., для розміщення
стіни розміщення
телекомунікаційного обладнання доступу до мережі
телекомунікаційного
Інтернет з умовою, що орендар зобов’язується:
обладнання доступу до
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
мережі Інтернет.
незалежної оцінки об'єкта оренди;
1.11.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
Про надання дозволу на 1.12.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
частина продовження терміну дії схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
стіни договору оренди терміном рішення про надання дозволу на продовження терміну дії
на 2 роки 11 місяців для договору оренди, укладеного з товариством з обмеженою

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

7

-

-

6

№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

Частина стіни
технічного нежитлового
13. приміщення за адресою:
вул. Медична, 17А

ТОВ «Нетгруп»
(лист від 27.05.2019р.
вх.№438/34.2-02/18)

3,0

Нежитлові приміщення
14. за адресою:
вул. Чорновола, 49

ТОВ
«Медфарм Інвест»
(лист від 28.05.2019р.
вх.№441/34.2-02/18)

18,6

Рішення комісії

розміщення
обладнання відповідальністю "Нетгруп" на нерухоме майно - частину
операторів та провайдерів стіни нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м,
телекомунікацій,
які розташованого
в
будівлі
за
адресою:
надають послуги з доступу вул.Незалежності,7, на період до 31.05.2022р., для
до Інтернет.
встановлення обладнання операторів та провайдерів
Є погодження директора телекомунікацій, які надають послуги з доступу до
Департаменту
житлової Інтернет з умовою, що орендар зобов’язується:
комунальної політики та - відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
благоустрою.
незалежної оцінки об'єкта оренди.
1.12.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.13.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
рішення про надання дозволу на продовження терміну дії
Про надання дозволу на договору оренди, укладеного з товариством з обмеженою
продовження терміну дії відповідальністю "Нетгруп" на нерухоме майно - частину
договору оренди терміном стіни будівлі котельні площею 3,0 кв.м, розташованої за
адресою: с.Чукалівка, вул.Медична,17А, на період до
частина на 2 роки 11 місяців для
31.05.2022р., для розміщення телекомунікаційного ящика
розміщення
стіни
телекомунікаційного ящика. з умовою, що орендар зобов’язується:
Є погодження директора - у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про
з
адміністрацією
ДМП
"ІваноДМП
«Івано- співпрацю
Франківськтеплокомуненерго». Франківськтеплокомуненерго".
1.13.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.14.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
Про надання дозволу на рішення про надання дозволу на продовження терміну дії
продовження терміну дії договору оренди, укладеного з товариством з обмеженою
договору оренди терміном відповідальністю "Медфарм Інвест" на нежитлові
на 2 роки 11 місяців для приміщення площею 18,6 кв.м, розташовані на першому
використання під аптечний поверсі в будівлі КНП "Івано-Франківський міський
1
пункт.
клінічний
перинатальний
центр"
за
адресою:
Є погодження КНП Івано- вул. Чорновола, 49, на період до 31.05.2022р., для
Франківський МКПЦ та використання під аптечний пункт з умовою, що орендар
начальника
управління зобов’язується:
охорони здоров’я.
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
незалежної оцінки об'єкта оренди;
- у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про співпрацю

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

7

№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

Нежитлові приміщення
15. за адресою:
вул. С. Бандери, 10Г

ФОП Самуляк Юрій
Миколайович
(лист від 30.05.2019р.
вх.№445/34.2-02/35)

97,0

1

Нежитлові приміщення
16. за адресою:
вул. Незалежності, 17

ФОП Равлюк Богдан
Ярославович
(лист від 30.05.2019р.
вх.№444/34.2-02/18)

3,0

1

Нежитлові приміщення ФОП Хомин Михайло
Володимирович

74,7

1

17. за адресою:

Рішення комісії

з адміністрацією КНП "Івано-Франківський міський
клінічний перинатальний центр".
1.14.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.15.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
рішення про надання дозволу на продовження терміну дії
Про надання дозволу на договору оренди, укладеного з фізичною особоюпродовження терміну дії підприємцем Самуляком Юрієм Миколайовичем на
договору оренди на термін нежитлові приміщення площею 97,0 кв. м, розташовані
до
30.12.2019р.,
для на першому поверсі в будівлі за адресою: вул. Степана
використання під їдальню, Бандери, 10Г, на період до 30.12.2019р., для
яка не здійснює продаж використання під їдальню, яка не здійснює продаж
товарів підакцизної групи. товарів підакцизної групи, з умовою, що орендар
Є погодження директора зобов’язується:
Департаменту освіти та - у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про співпрацю
науки
Івано-Франківської з Департаментом освіти та науки Івано-Франківської
міської ради.
міської ради.
1.15.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.16.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
Про надання дозволу на рішення про надання дозволу на продовження терміну дії
продовження терміну дії договору оренди, укладеного з фізичною особоюдоговору оренди терміном підприємцем Равлюком Богданом Ярославовичем на
на 2 роки 11 місяців для частину нежитлового приміщення площею 3,0 кв. м,
розміщення автомату з розташованого в коридорі на першому поверсі будівлі
продажу гарячих напоїв.
міської стоматологічної поліклініки за адресою:
Є
погодження
в.о. вул.Незалежності,17, на період до 31.05.2022р. для
головного лікаря
Івано- розміщення автомату з продажу гарячих напоїв з умовою,
Франківської
міської що орендар зобов’язується:
стоматологічної поліклініки - у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про співпрацю
та начальника управління з
адміністрацією
Івано-Франківської
міської
охорони
здоров’я
(із стоматологічної поліклініки.
зауваженням).
1.16.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
Про надання дозволу на 1.17.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
продовження терміну дії схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

7

-

-

8

№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди
вул. Матейка, 34

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця
(лист від 03.06.2019р.
вх.№456/34.2-02/35)

Івано-Франківське
Нежитлові приміщення садівницьке товариство
«За мир»
18. за адресою:
вул. Короля Данила, 37
(лист від 20.03.2019р.
вх.№196/34.2-02/18)

11,9

1

Рішення комісії

договору оренди терміном рішення про надання дозволу на продовження терміну дії
на 2 роки 11 місяців для договору оренди, укладеного з фізичною особоюрозміщення
магнітно- підприємцем Хомином Михайлом Володимировичем на
резонансного томографа для нежитлові приміщення площею 74,7 кв.м, розташовані на
забезпечення
процесу першому поверсі в будівлі лікувального корпусу міської
надання
діагностичних клінічної лікарні №1 за адресою: вул.Матейка,34, на
обстежень.
період до 31.05.2022р., для розміщення магнітно
Є
погодження
в.о. резонансного томографа для забезпечення процесу
головного лікаря МКЛ №1 надання діагностичних обстежень з умовою, що орендар
та начальника управління зобов’язується:
охорони здоров’я.
- у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про співпрацю
з адміністрацією міської клінічної лікарні №1;
- 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.
1.18.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
рішення про надання дозволу на продовження терміну дії
договору оренди, укладеного з Івано-Франківським
Про надання дозволу на садівницьким товариством "За мир" на нежитлові
продовження терміну дії приміщення площею 11,9 кв. м, розташовані на першому
договору оренди терміном поверсі в будинку на вул. Короля Данила,37, на період до
на 2 роки 11 місяців для 31.08.2019р., для розміщення неприбуткової організації з
розміщення неприбуткової умовою, що орендар зобов’язується:
організації.
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
незалежної оцінки об'єкта оренди.
1.18.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

2. Про передачу в суборенду нежитлових приміщень
КП «Простір
Інноваційних Креацій
«Палац»
Нежитлові приміщення
(лист від 27.05.2019р.
19. за адресою:
вх.№439/34.2-02/34)
вул. Дністровська, 28
Управління архітектури,
дизайну та містобудівної

52,0

1

Про надання дозволу на 2.19.1 Дати дозвіл Управлінню архітектури, дизайну та
переукладення
договору містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради
суборенди
нежитлових на передачу в суборенду комунальному підприємству
приміщень площею 52,0 «Простір Інноваційних Креацій «Палац» нежитлових
кв.м,
розташованих
на приміщень площею 52,0 кв.м, розташованих на першому
першому
поверсі
для поверсі на вул. Дністровській, 28, для провадження
провадження
статутної статутної діяльності підприємства, на термін до
діяльності підприємства на 31.03.2022р., при умові що, КП «Простір Інноваційних

9

№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

Рішення комісії

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

період дії договору оренди. Креацій «Палац» укладе договір з Управлінням
архітектури, дизайну та містобудівної діяльності ІваноФранківської міської ради щодо передачі цих приміщень
в суборенду. У випадку якщо орендар або суборендар
відмовиться підписати договір, п. 2.19.1 протоколу №7/19
від 05.06.2019р. буде вважатись таким що втратив
чинність з 05.06.2019р. КП «Простір Інноваційних
Креацій «Палац» має право використовувати вищевказані
приміщення на правах суборендаря з дня підписання
договору суборенди.
2.19.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
рішення комісії до Управління архітектури, дизайну та
містобудівної діяльності і запропонувати подати до
Департаменту комунальних ресурсів підписаний договір
суборенди нежитлових приміщень в тижневий термін з
дня його підписання.

діяльності
Івано-Франківської
міської ради

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

ГО
«Івано-Франківський
Нежитлові приміщення молодіжний військовоісторичний клуб
20. за адресою:
вул. Чорновола, 130
«Чортополох»
(лист від 15.05.2019р.
вх.№390/34.2-15/20)

201,5

3.20.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
рішення про надання дозволу на розірвання за взаємною
Про надання дозволу на згодою сторін з дня прийняття цього рішення договір
дострокове
розірвання оренди №ДО-3549 від 27.06.2012р. нежитлових
договору оренди №ДО-3549 приміщень площею 201,5 кв.м, розташованих в підвалі
від 27.06.2012р. за взаємною будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 за
підвал
згодою сторін.
адресою: вул. Чорновола, 130, укладений між виконавчим
Є погодження директора комітетом міської ради та Громадською організацією "ІваноЗОШ
І-ІІІ ступенів Франківський молодіжний військово – історичний клуб
№28.
"Чортополох".
3.20.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.

4. Про подальше використання нежитлових приміщень.
Нежитлові приміщення
котельні за адресою:
21. с. Крихівці
вул. Данила
Галицького, 57/а

Державне міське
підприємство «ІваноФранківськтеплокомуненерго»
(лист від 18.03.2019р.
вх.№186/34.2-02/17)

144,2

Про надання дозволу на
4.21.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового
передачу в оренду або
опрацювання.
проведення будь яких інших
4.21.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
процесуальних дій відносно
рішення комісії до заявника.
даного приміщення.
5. Різне.
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№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлові приміщення
22. за адресою:
вул. Чорновола, 130

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

ГО «Спортивнооздоровчий клуб
«Атлет»
(лист від 17.05.2019р.
вх.№400/34.2-02/20)

ГО «КультурноНежитлові приміщення туристичне об’єднання
«Сяйво»
23. за адресою:
Південний бульвар, 24
(лист від 14.05.2019р.
вх.№386/34.2-02/20)

189,3

67,6

Рішення комісії

Про надання дозволу на
внесення змін в п. 1.3
договору оренди №ДО-3557
від 10.08.2012р. в частині
зміни графіку занять, а саме,
5.22.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
було: «5 днів на тиждень
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
по
3
години»,
стало
рішення про надання дозволу на внесення змін в пункт
«понеділок,
середа,
1.3 договору оренди нежитлових приміщень №ДО-3557
п’ятниця з 1600 до 2000 год.»
від 10.08.2012р. виклавши його в такій редакції:
та п. 1.1 цього договору
"1.3 Приміщення передаються в оренду для проведення
викласти у такій редакції
занять з різних видів спорту (з правом встановлення
«нежитлові
приміщення
тренажерів в нежитлових приміщеннях №№ ІІІ та ІV
площею 136,5 кв.м, для
підвал
площею 136,5 кв.м) та для використання під допоміжні
проведення занять з різних
приміщення (роздягальню, санвузол, душову в
видів спорту з правом
нежитлових приміщеннях №№ І, ІІ та V÷VІІІ площею
встановлення тренажерів та
52,8 кв.м) на умовах погодинної орендної плати: три дні
нежитлові
приміщення
на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця) з 1600 до 2000
площею 52,8 кв.м, для
год.".
використання як допоміжні
5.22.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
приміщення
(роздягальні,
відповідний проект рішення на чергове засідання
санвузла, душової).
виконавчого комітету міської ради.
Є погодження директора
ЗОШ №28 та директора
Департаменту освіти та
науки
Івано-Франківської
міської ради.
Про надання дозволу на
5.23.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
звільнення
від
сплати
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
орендної плати на період
рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
літніх
канікул
(з
орендної плати на період літніх канікул в навчальному
01.06.2019р.
по
закладі
громадську організацію
"Культурно-туристичне
31.08.2019р.) за орендовані
об’єднання "Сяйво" з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. за
нежитлові
приміщення
1
орендоване нежитлове приміщення площею 67,6 кв.м,
згідно договору оренди
розташоване
на
першому
поверсі
в
будівлі
№ДО-3957 від 01.11.2018р.
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 за адресою:
Є погодження директора
Південний бульвар, 24.
ЗОШ №4 та директора
5.23.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
Департаменту освіти та
відповідний проект рішення на чергове засідання
науки
Івано-Франківської
виконавчого комітету міської ради.
міської ради.

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-
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№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

ГО «ІваноФранківський обласна
Нежитлові приміщення
федерація Зендокай будо
24. за адресою:
276,1
Карате»
вул. Г. Мазепи, 90
(лист від 08.05.2019р.
вх.№376/34.2-02/20)

1

ГО «Осередок
Міжнародної Федерації
Нежитлові приміщення Бойового Гопака» в
Івано-Франківській
25. за адресою:
вул. Тролейбусна, 7
області
(лист від 20.05.2019р.
вх.№408/34.2-02/37)

405,0

1

ГО «Івано-Франківська
міська федерація
«Асоціація Кіокушин
України»
(лист від 17.05.2019р.
вх.№402/34.2-02/20)

72,6

1

Нежитлові приміщення
за адресою:
26. вул. Гната Хоткевича,
56

Рішення комісії

5.24.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
Про надання дозволу на
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
звільнення
від
сплати
рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
орендної плати на період
орендної плати на період літніх канікул в навчальному
літніх
канікул
(з
закладі громадську організацію "Івано-Франківська обласна
01.06.2019р.
по
федерація Зендокай будо карате" на період з 01.06.2019р. до
31.08.2019р.) за орендовані
31.08.2019р. за орендовані нежитлові приміщення
нежитлові
приміщення
площею 276,1 кв.м, розташовані на першому поверсі в
згідно договору оренди
будівлі
Івано-Франківського
навчально-виховного
№ДО-3553 від 16.07.2012р.
комплексу "ЗШЛ №23 Прикарпатського національного
Є погодження директора
університету
імені
В.Стефаника"
за
адресою:
школи-ліцею
№23
та
вул. Гетьмана Мазепи, 90.
директора
Департаменту
5.24.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
освіти та науки Івановідповідний проект рішення на чергове засідання
Франківської міської ради.
виконавчого комітету міської ради.
Про надання дозволу на
5.25.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
звільнення
від
сплати
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
орендної плати на період
рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
літніх
канікул
(з
орендної плати на період літніх канікул в навчальному
01.06.2019р.
по
закладі громадську організацію "Осередок Міжнародної
31.08.2019р.) за орендовані
Федерації Бойового Гопака в Івано-Франківській області" на період
нежитлові
приміщення
з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. за орендовані нежитлові
згідно договору оренди
приміщення площею 405,0 кв.м, розташовані на першому
№ДО-3933 від 10.05.2018р.
поверсі в будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Є погодження директора
№18 за адресою: вул.Тролейбусна,7.
ЗОШ №18 та директора
5.25.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
Департаменту освіти та
відповідний проект рішення на чергове засідання
науки
Івано-Франківської
виконавчого комітету міської ради.
міської ради.
Про надання дозволу на 5.26.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
звільнення
від
сплати схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
орендної плати на період рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
літніх
канікул
(з орендної плати на період літніх канікул в навчальному
01.07.2019р.
по закладі
громадську
організацію "Івано-Франківська
31.08.2019р.) за орендовані міська федерація" Асоціація Кіокушин України" на
нежитлові
приміщення період з 01.07.2019р. до 31.08.2019р. за орендоване
згідно договору оренди нежитлове приміщення площею 72,6 кв.м, розташоване
№ДО-3966 від 03.12.2018р. на першому поверсі в будівлі загальноосвітньої школи
Є погодження директора №19 за адресою: вул. Г. Хоткевича,56.
ЗОШ №19 та директора 5.26.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
Департаменту освіти та відповідний проект рішення на чергове засідання

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

7

-

-
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№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

Фізична особапідприємець
Нежитлові приміщення
Логвіновський Андрій
27. за адресою:
Григорович
вул. Гоголя, 10
(лист від 17.05.2019р.
вх.№401/34.2-02/35)

53,0

Івано-Франківська
Нежитлові приміщення
обласна федерація УШУ
28. за адресою:
130,0
(лист від 06.05.2019р.
вул. Г. Мазепи, 90
вх.№396/34.2-02/18)

Нежитлові приміщення
29. за адресою:
вул. Франка, 19

ФОП Петрушин Борис
Сергійович
(лист від 27.05.2019р.
вх.№435/34.2-02/19)

30,0

Рішення комісії

науки
Івано-Франківської виконавчого комітету міської ради.
міської ради.
Про надання дозволу на 5.27.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
звільнення
від
сплати схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
орендної плати на період рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
літніх
канікул
(з орендної плати на період літніх канікул в навчальному
01.06.2019р.
по закладі фізичну особу-підприємця Логвіновського Андрія
31.08.2019р.) за орендовані Григоровича на період з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. за
нежитлові
приміщення орендоване нежитлове приміщення площею 53,0 кв.м,
1
згідно договору оренди розташоване
на
першому
поверсі
в
будівлі
№ДО-3980 від 01.03.2019р. Івано-Франківського
навчально-виховного
Є погодження директора комплексу "Школа-гімназія №3" І-ІІІ ступенів за адресою:
НВК «Школа-гімназія №3» вул. Гоголя, 10.
та директора Департаменту 5.27.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
освіти та науки Івано- відповідний проект рішення на чергове засідання
Франківської міської ради. виконавчого комітету міської ради.
Про надання дозволу на 5.28.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
звільнення
від
сплати схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
орендної плати на період рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
літніх
канікул
(з орендної плати на період літніх канікул в навчальному
01.06.2019р.
по закладі Івано-Франківську обласну федерацію УШУ на період з
31.08.2019р.) за орендовані 01.06.2019р. до 31.08.2019р. за орендовані нежитлові
нежитлові
приміщення приміщення спортивного залу площею 130,0 кв. м,
підвал
згідно договору оренди розташовані в підвалі будівлі Івано-Франківського
№ДО-3394 від 22.04.2010р. навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школаЄ погодження директора ліцей №23 Прикарпатського національного університету
школи-ліцею
№23
та ім. В. Стефаника" за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 90.
директора
Департаменту 5.28.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
освіти та науки Івано- відповідний проект рішення на чергове засідання
Франківської міської ради. виконавчого комітету міської ради.
Про надання дозволу на 5.29.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
звільнення
від
сплати схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
орендної плати на період рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
літніх
канікул
(з орендної плати на період літніх канікул в навчальному
01.06.2019р.
по закладі фізичну особу-підприємця Петрушина Бориса
2
31.08.2019р.) за орендовані Сергійовича на період з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. за
нежитлові
приміщення орендовані нежитлові приміщення площею 30,0 кв.м,
згідно договору оренди розташовані
на
другому
поверсі
в
будівлі
№ДО-3836 від 26.08.2016р. спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 за адресою:
Є погодження директора вул.Франка,19.
спеціалізованої школи №5

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

7

-

-
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№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

Нежитлові приміщення

30. за адресою:

вул. Коломийська, 9

99,0

2

203,9

2

91,1

1

223,5

2

104,7

3

Нежитлові приміщення

31. за адресою:

вул. Івана Павла ІІ, 24

Нежитлові приміщення
32. за адресою:
вул. Гоголя, 10

Обласна громадська
організація
КСТ «Динамо
(Івано-Франківськ)»
(лист від 28.05.2019р.
вх.№440/34.2-02/20)

Нежитлові приміщення

33. за адресою:

вул. Тролейбусна, 7

Нежитлові приміщення
34. за адресою:
вул. Івана Павла ІІ, 24

ФОП Синьковська
Регіна Миколаївна
(лист від 28.05.2019р.
вх.№442/34.2-02/19)

Рішення комісії

та директора Департаменту 5.29.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
освіти та науки Івано- відповідний проект рішення на чергове засідання
Франківської міської ради. виконавчого комітету міської ради.
5.30.1 – 5.33.2 Рекомендувати виконавчому комітету
міської ради схвалити на черговому засіданні
міськвиконкому проект рішення про надання дозволу на
Про надання дозволу на звільнення від сплати орендної плати на період літніх
звільнення
від
сплати канікул в навчальних закладах Обласну громадську
орендної плати на період організацію КСТ "Динамо (Івано-Франківськ)" на період
літніх
канікул
(з з 01.07.2019р. до 31.08.2019р. за орендовані нежитлові
01.07.2019р.
по приміщення за наступними адресами:
31.08.2019р.) за орендовані - нежитлове приміщення площею 99,0 кв. м,
нежитлові
приміщення розташоване
на
другому
поверсі
в
будівлі
згідно договорів оренди загальноосвітньої школи І ступеня № 8 за адресою:
№ДО-3574 від 28.08.2012р., вул. Коломийська, 9;
№ДО-3578 від 31.10.2012р., - нежитлові приміщення площею 203,9 кв. м,
№ДО-3579 від 31.10.2012р. розташовані
на
другому
поверсі
в
будівлі
та
№ДО-3580
від загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 за адресою:
31.10.2012р.
вул. Івана Павла ІІ, 24;
Є погодження директора - нежитлове приміщення площею 91,1 кв. м,
ЗОШ №18, директора ЗОШ розташоване на першому поверсі в будівлі Івано№22,
директора
НВК Франківського навчально-виховного комплексу "Школа«Школа-гімназія
№3, гімназія № 3" за адресою: вул. Гоголя, 10;
директора ЗОШ №8 та - нежитлове приміщення площею 223,5 кв. м,
директора
Департаменту розташоване
на
другому
поверсі
в
будівлі
освіти та науки Івано- загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 за адресою:
Франківської міської ради. вул. Тролейбусна, 7.
5.30.2 – 5.33.2 Департаменту комунальних ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
Про надання дозволу на 5.34.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
звільнення
від
сплати схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
орендної плати на період рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
літніх
канікул
(з орендної плати на період літніх канікул в навчальному
01.06.2019р.
по закладі фізичну особу-підприємця Синьковську Регіну
31.08.2019р.) за орендовані Миколаївну на період з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. за
нежитлові
приміщення орендовані нежитлові приміщення площею 104,7 кв.м,
згідно договору оренди розташовані
на
третьому
поверсі
в
будівлі
№ДО-3607 від 28.02.2013р. загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 за адресою:
Є погодження директора вул.Івана Павла ІІ,24.
ЗОШ №22 та директора

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

7

-

-

7

-

-

7

-

-
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№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

Івано-Франківський
обласний осередок
Нежитлові приміщення
«Всеукраїнський Союз
35. за адресою:
Таеквондо»
вул. Джерельна, 2А
(лист від 30.05.2019р.
вх.№446/34.2-02/20)

99,6

1

Івано-Франківський
обласний осередок
Нежитлові приміщення
«Всеукраїнський Союз
36. за адресою:
Таеквондо»
вул. Франка, 14
(лист від 03.06.2019р.
вх.№452/34.2-02/20)

163,9

1

141,3

2

Нежитлові приміщення

37. за адресою:

вул. Івана Павла ІІ, 24

Івано-Франківський
обласний осередок
«Всеукраїнський Союз

Рішення комісії

Департаменту освіти та 5.34.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
науки
Івано-Франківської відповідний проект рішення на чергове засідання
міської ради.
виконавчого комітету міської ради.
Про надання дозволу на
звільнення
від
сплати 5.35.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
орендної плати на період схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
літніх канікул (з 01.06.2019р. рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
по 31.08.2019р., з 01.06.2020р. орендної плати на період літніх канікул в навчальному
по
31.08.2020р.
та
з закладі громадську організацію "Івано-Франківський
01.06.2021р. по 31.08.2021р.) обласний осередок "Всеукраїнський Союз Таеквондо" на
за
орендовані нежитлові період з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. та з 01.06.2020р. до
приміщення згідно договору 31.08.2020р.
за
орендовану частину
нежитлового
оренди
№ДО-3536
від приміщення спортивної зали площею
99,6 кв. м,
19.06.2012р.
(термін
дії розташованого на першому поверсі в будівлі
договору оренди №ДО-3536 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 за адресою:
до 31.05.2021р.)
вул. Джерельна, 2А.
Є погодження директора
ЗОШ №6 та директора 5.35.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
Департаменту освіти та науки відповідний проект рішення на чергове засідання
Івано-Франківської
міської виконавчого комітету міської ради.
ради.
Про надання дозволу на
звільнення
від
сплати 5.36.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
орендної плати на період схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
літніх канікул (з 01.06.2019р. рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
по 31.08.2019р., з 01.06.2020р. орендної плати на період літніх канікул в навчальному
по
31.08.2020р.
та
з закладі громадську організацію "Івано-Франківський
01.06.2021р. по 31.08.2021р.) обласний осередок "Всеукраїнський Союз Таеквондо" на
за
орендовані нежитлові
період з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. та з 01.06.2020р. до
приміщення згідно договору
31.08.2020р. за орендовані нежитлові приміщення
оренди
№ДО-3531
від
13.06.2018р.
(термін
дії спортивної зали площею 163,9 кв.м, розташовані на
договору оренди №ДО-3531 першому поверсі в будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 3 за адресою: вул.І.Франка,14.
до 31.05.2021р.)
Є погодження директора
ЗОШ №3 та директора 5.36.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
Департаменту освіти та науки відповідний проект рішення на чергове засідання
Івано-Франківської
міської виконавчого комітету міської ради.
ради.
Про надання дозволу на
5.37.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
звільнення
від
сплати
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
орендної плати на період
літніх канікул (з 01.06.2019р. рішення про надання дозволу на звільнення від сплати

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

7

-

-
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№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

по 31.08.2019р., з 01.06.2020р. орендної плати на період літніх канікул в навчальному
по
31.08.2020р.
та
з закладі громадську організацію "Івано-Франківський
01.06.2021р. по 31.08.2021р.) обласний осередок "Всеукраїнський Союз Таеквондо" на
за
орендовані нежитлові період з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. та з 01.06.2020р. до
приміщення згідно договору 31.08.2020р. за орендовані нежитлові приміщення
оренди
№ДО-3548
від спортивної зали площею 141,3 кв. м, розташовані на
19.06.2012р.
(термін
дії другому поверсі в будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ
договору оренди №ДО-3548 ступенів № 22 за адресою: вул. Івана Павла ІІ, 24.
до 31.05.2021р.)
Є погодження директора
5.37.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
ЗОШ №22 та директора
Департаменту освіти та науки відповідний проект рішення на чергове засідання
Івано-Франківської
міської виконавчого комітету міської ради.
ради.

Таеквондо»
(лист від 03.06.2019р.
вх.№453/34.2-02/20)

Івано-Франківський
обласний осередок
Нежитлові приміщення
«Всеукраїнський Союз
38. за адресою:
Таеквондо»
Південний бульвар, 24
(лист від 31.05.2019р.
вх.№450/34.2-02/37)

82,9

2

ФОП Кузів Мирослав
Орестович
(лист від 14.05.2019р.
вх.№388/34.2-02/19)

395,6

1

Нежитлові приміщення
39. за адресою:
вул. Чорновола, 130

Рішення комісії

Результати
голосування

Про надання дозволу на
звільнення
від
сплати
орендної плати на період 5.38.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
літніх
канікул
(з схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
01.06.2019р. по 31.08.2019р., рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
з
01.06.2020р.
по орендної плати на період літніх канікул в навчальному
31.08.2020р.
та
з закладі громадську організацію "Івано-Франківський
01.06.2021р.
по обласний осередок "Всеукраїнський Союз Таеквондо" на
31.08.2021р.) за орендовані період з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. та з 01.06.2020р. до
нежитлові
приміщення 31.08.2020р. за орендовані нежитлові приміщення
згідно договору оренди площею 82,9 кв.м, розташовані на другому поверсі в
№ДО-3734 від 27.02.2015р. будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 за
(термін дії договору оренди адресою: Південний бульвар,24.
№ДО-3548 до 30.11.2020р.)
Є погодження директора 5.38.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
ЗОШ №4 та директора відповідний проект рішення на чергове засідання
Департаменту освіти та виконавчого комітету міської ради.
науки
Івано-Франківської
міської ради.
Про надання дозволу на 5.39.1 Внести на розгляд виконавчого комітету проект
розтермінування
сплати рішення про надання дозволу фізичній особі-підприємцю
заборгованості з орендної Кузіву Мирославу Орестовичу на розтермінування
плати
згідно
договору сплати заборгованості з орендної плати загальною сумою
оренди
№ДО-2820
від 27 754,23 грн., нарахованої згідно з умовами договору
14.03.2006р.
загальною оренди № ДО-2820 від 14.03.2006р. у вигляді оплати її
сумою
31 115,02
грн. рівними частинами до 31.12.2019р. включно (липень
рівними
долями
до 2019р. - грудень 2019р. по 4625,71 грн. щомісяця), при
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№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх Короткий зміст заяви
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця

Рішення комісії

умові сплати поточного нарахування орендної плати за
відповідно до умов договору оренди.
5.39.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
6. Про включення до переліку об’єктів що підлягають приватизації.
6.40.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового
Про включення нежитлових
БО Благодійний фонд
Нежитлові приміщення
опрацювання.
приміщень до переліку
«Осінь»
40. за адресою:
37,6
1
(лист від 28.05.2019р.
об’єктів що підлягають
6.40.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
вул. Грушевського, 9А
вх.№443/34.2-02/20)
приватизації.
рішення комісії до заявника
6.41.1 Внести на розгляд виконавчого комітету з подальшим
розглядом на сесії міської ради проект рішення про
включення нежитлових приміщень площею 67,7 кв.м,
ГО «Івано-Франківська
Про включення нежитлових
розташованих на першому поверсі в будинку на вул.
Нежитлові приміщення спідка ветеранів АТО
приміщень до переліку Грюнвальдській, 8 в перелік об’єктів що підлягають
«Легіон Свободи»»
41. за адресою:
67,7
1
об’єктів що підлягають приватизації.
вул. Грюнвальдська, 8
(лист від 04.06.2019р.
приватизації.
6.41.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
вх.№457/34.2-02/20)
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради.

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

31.12.2019р.

Секретар комісії

Марія Волосянко
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