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ПРОТОКОЛ № 8/19 від 25.06.2019р.
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
І. Тарновська замість Ю. Шуляка
О. Пілка
Заяц Б. В. замість Л. Вінтоняк
Відсутні: С. Гаєвський, Ю. Шуляк, Л. Вінтоняк
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 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 № 8/19 від 25.06.2019р.

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 25.06.2019 року о 1100год.
№
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

Івано-Франківська
Нежитлові приміщення громадська організація
за адресою:
«Жіноча громада»
вул. Г. Мазепи, 1
(лист від 21.05.2019р.
вн.№419/34.2-02/20)

33,7

Івано-Франківське
обласне відділення
міжнародної благодійної
Нежитлові приміщення
установи «Центр
2. за адресою:
національного
вул. Крива, 4А
відродження»
(лист від 21.06.2019р.
вн.№501/34.2-02/20)

42,2

1.

1.1.1 Внести на розгляд виконавчого комітету з
подальшим розглядом на сесії міської ради проект
Про надання дозволу на рішення про відмову Івано-Франківській міській
продовження терміну дії громадській організації "Жіноча громада" в наданні
договору
безоплатного дозволу на продовження терміну дії договору
користування
(позички) безоплатного користування (позички) №ДП-105 від
терміном на 2 роки 11 01.11.2016р. на нежитлові приміщення площею 31,5 кв.м,
1
місяців
для розташовані на першому поверсі в будинку за адресою:
використання згідно
вул. Гетьмана Мазепи, 1, для використання згідно
статутних
завдань статутних завдань організації.
організації.
1.1.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради.
Про надання дозволу на 1.2.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
продовження терміну дії схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та
договору
безоплатного внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про
користування
(позички) надання дозволу виконавчому комітету міської ради на
терміном на 2 роки 11 продовження терміну дії договору безоплатного
місяців для розміщення користування
(позички),
укладеного
з
Іваногромадської організації та Франківським обласним відділенням міжнародної
статутних благодійної
установи
"Центр
національного
підвал виконання
завдань
з
почерговим відродження" на нежитлові приміщення площею 42,2 кв.
використанням приміщень з м, розташовані в підвалі будинку за адресою: вул. Крива,
громадською організацією 4А, на період до 31.07.2020р. для розміщення громадської
"Івано-Франківське обласне організації та виконання статутних завдань з почерговим
націоналістичне
використанням приміщень з громадською організацією
громадсько-політичне
"Івано-Франківське обласне націоналістичне громадськооб’єднання "Національний політичне об’єднання "Національний вибір" та
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-

-

7

-

-

№
п/п

3.

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлове приміщення
кіоску за адресою:
вул. Чорновола

Нежитлові приміщення

4. за адресою:

вул. Незалежності, 95А

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

ПП «Івано-Франківська
редакція газети
«Кнайпа»
(лист від 15.06.2019р.
вх.№461/34.2-02/08)

4,0

ПрАТ «ВФ Україна»
(лист від 12.06.2019р.
вх.№485/34.2-02/18)

20,0

Рішення комісії

вибір"
та
громадською громадською організацією "Івано-Франківське міське
організацією
"Івано- націоналістичне громадське об’єднання "Національний
Франківське
міське вибір".
націоналістичне громадське 1.2.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
об’єднання "Національний відповідний проект рішення на чергове засідання
вибір".
виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради.
1.3.1 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
Про надання дозволу на "Івано-Франківська редакція газети "Кнайпа" на
продовження терміну дії нежитлове приміщення кіоску площею 4,0 кв.м,
договору оренди терміном розташоване на території міського парку культури та
на 2 роки 11 місяців для відпочинку ім.Т.Г.Шевченка по вул.Чорновола, на період
торгівлі до 31.05.2022р., для здійснення торгівлі морозивом з
кіоск здійснення
морозивом.
умовою, що орендар зобов’язується:
Є погодження директора КП - у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про співпрацю
«Центр розвитку міста та з адміністрацією КП "Центр розвитку міста та рекреації";
рекреації».
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
незалежної оцінки об'єкта оренди.
1.3.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.4.1 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 приватним акціонерним
договору оренди терміном товариством "ВФ Україна" на димохідну трубу з прилеглою
на 2 роки 11 місяців для технічною площадкою котельні площею 20,0 кв.м, розташовану
розміщення
обладнання за адресою: вул. Незалежності, 95А, на період до
частина оператора
мобільного 31.12.2019р. для розміщення обладнання оператора
туби зв’язку.
мобільного зв’язку з умовою, що орендар зобов’язується:
Є погодження директора - у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про співпрацю
Департаменту
житлової, з Департаментом житлової, комунальної політики та
комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради.
благоустрою.
1.4.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.
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№
п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлові приміщення
5. за адресою:
вул. Дністровська, 28

Нежитлові приміщення

6. за адресою:

вул. Січ. Стрільців, 56

Нежитлові приміщення

7. за адресою:

вул. Вовчинецька, 81А

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

АТ «Райффазен Банк
Аваль»
(лист від 18.06.2019р.
вх.№494/34.2-02/21)

3,0

ТОВ «Ютім»
(лист від 20.06.2019р.
вх.№498/34.2-02/18)

3,0

ТОВ «Укрметресурс»
(лист від 21.06.2019р.
вх.№499/34.2-02/18)

22,0

1

1

Рішення комісії

1.5.1 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 "Райффайзен Банк Аваль" на частину
Про надання дозволу на
нежитлового приміщення площею 3,0 кв. м,
продовження терміну дії
розташованого на першому поверсі в будинку за
договору оренди на термін
адресою: вул. Дністровська, 28, на період до 30.06.2020р.
до
30.06.2020р.
для
для розміщення банкомату з умовою, що орендар
розміщення банкомату.
зобов’язується:
Є погодження начальника
- у термін до 20.08.2019р. укласти угоду про співпрацю
фінансового
управління
з фінансовим управлінням виконавчого комітету міської
виконавчого
комітету
ради;
міської ради.
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
незалежної оцінки об'єкта оренди.
1.5.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.6.1 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 "Ютім" на нерухоме майно - частину
договору оренди терміном стіни технічного нежитлового приміщення площею 3,0
на 2 роки 11 місяців для кв.м в будівлі за адресою: вул. Січових Стрільців, 56 на
розміщення
період до 31.05.2022р., для розміщення комунікаційного
комунікаційного
обладнання доступу до мережі Інтернет та локальних
обладнання доступу до мереж з умовою, що орендар зобов’язується:
мережі
Інтернет
та - відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
локальних мереж.
незалежної оцінки об'єкта оренди.
1.6.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.7.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
Про надання дозволу на схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
продовження терміну дії рішення про надання дозволу на продовження терміну дії
договору оренди терміном договору оренди, укладеного з товариством з обмеженою
на 2 роки 11 місяців для відповідальністю
"Укрметресурс" на
нежитлове
використання під склад для приміщення колишнього гаража площею 22,0 кв.м,
зберігання металу.
розташованого в одноповерховій металево - каркасній
споруді в дворі будинку за адресою: вул. Вовчинецька,

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

Рішення комісії

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

7

-

-

81А, на період до 30.06.2020р., для використання під
склад для зберігання металу.
1.7.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.

Нежитлові приміщення
8. 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.
1.8.1
Відкласти розгляд даного питання для
2. Про надання дозволу на доопрацювання.
звільнення
від
сплати
орендної плати на період дії 1.8.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
договору оренди №ДО-3837 рішення комісії до заявника.
від 26.08.2016р.
Без підтримки директора
МЦС «Рух» (лист від
06.05.2019р. вх.№364/34.202/35).

2. Про розірвання (припинення) договорів оренди/позички нежитлових приміщень.
Громадська організація
«Івано-Франківська
Нежитлові приміщення спілка членів сімей і
за адресою:
родин загиблих,
9. вул. Військових
померлих та безвісти
ветеранів, 10А
зниклих в зоні АТО»
(лист від 28.02.2019р.
вх.№967/01-15/20)

13,79

1

2.9.1 Відмовити громадській організації «ІваноФранківська спілка членів сімей і родин загиблих,
Про надання дозволу на померлих та безвісти зниклих в зоні АТО» в наданні
дострокове
розірвання дозволу на дострокове розірвання договору оренди
договору оренди №ДО-3963 №ДО-3963 від 30.11.2018р. за взаємною згодою сторін в
від 30.11.2018р. за взаємною зв’язку з вирішенням орендодавцем питання усунення
згодою сторін.
недоліків технічного стану орендованих приміщень.
2.9.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
рішення комісії до заявника.

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

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

144,2

3.10.1 Для вирішення питання щодо передачі в оренду
або проведення будь яких інших процесуальних дій
Про надання дозволу на відносно даного приміщення котельні рекомендувати
передачу в оренду або ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» здійснити
проведення будь яких інших відповідні заходи щодо відведення за вказаною будівлею
процесуальних дій відносно земельної ділянки, на якій вона розташована, та
даного приміщення.
присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру.
3.10.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
рішення комісії до заявника.

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

11. за адресою:

97,2

вул. Галицька, 124А

Нежитлові приміщення

12. за адресою:

вул. Івана Павла ІІ, 4

112,4

Управління
адміністративних послуг
(Центр надання
адміністративних послуг
м. Івано-Франківська)
(службова від 18.06.2019р.
вн.№105/58-24)
КП Муніципальна
інвестиційна
управляюча компанія
(листи від 20.03.2019р.
вн.№40/70-03 та від
14.05.2019р.
Нежитлові приміщення
вн.№68/70-03 )
13. за адресою:
399,6
вул. Г. Мазепи, 185

1

Рішення комісії

3.11.1-3.13.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та
внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про
надання дозволу на припинення право господарського
відання
комунального
підприємства
"Муніципальна
інвестиційна
управляюча компанія" на
нежитлові
приміщення за наступними адресами:
- нежитлові приміщення загальною площею 97,2 кв.м,
розташовані в будинку за адресою: вул. Галицька, 124А;
- нежитлові приміщення загальною площею 398,4 кв.м,
розташовані в будинку за адресою: вул. Гетьмана Мазепи,
185;
- нежитлові приміщення загальною площею 226,6 кв.м,
розташовані в будинку за адресою: вул. Івана Павла ІІ, 4.
3.11.2-3.13.2 Рекомендувати виконавчому комітету міської
1. Про надання дозволу на ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та
припинення
права внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про
господарського відання КП надання дозволу на закріплення на праві оперативного
«МІУК»
управління за виконавчим комітетом Івано-Франківської
2. Закріпити на праві міської ради для розміщення територіальних підрозділів
оперативного управління за ЦНАП м. Івано-Франківська нежитлові приміщення за
виконавчим
комітетом наступними адресами:
міської ради нежитлові - нежитлові приміщення загальною площею 112,4 кв.м
приміщення для розміщення (приміщення №№1÷10 та приміщення №17 згідно з
територіальних підрозділів технічним паспортом на будинок на вул. Івана Павла ІІ, 4,
ЦНАП
м.
Івано- виготовленим 11.01.2019р.), розташовані в будинку за
адресою: вул. Івана Павла ІІ, 4;
Франківська.
- нежитлові приміщення загальною площею 399,6 кв.м
(приміщення №№ І÷ІV та №№ 1÷22, розташовані на
першому, другому та третьому поверхах згідно з технічним
паспортом на будинок на вул. Гетьмана Мазепи, 185,
виготовленим 11.01.2019р.), розташовані в будинку за
адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 185;
- нежитлові приміщення загальною площею 98,4 кв.м
(приміщення №№ 1÷2 та №№ 3÷6 згідно з технічним
паспортом на будинок на вул. Галицькій, 124А,
виготовленим 08.12.2017р.), розташовані в будинку за
адресою: вул. Галицька, 124А.
3.11.3-3.13.3
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради та сесію
міської ради.

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

КП Муніципальна
Нежитлові приміщення
інвестиційна
управляюча компанія
14. за адресою:
вул. Вовчинецька, 81Б
(лист від 20.03.2019р.
вн.№40/70-03)

Рішення комісії

3.14.1 Відкласти розгляд даного питання для
Про надання дозволу на
доопрацювання.
припинення
права
3.14.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
господарського відання.
рішення комісії до заявника.

264,9

Головне управління
Національної поліції в
Нежитлові приміщення
Івано-Франківській
15. за адресою:
області
вул. Є. Коновальця, 147
(лист від 05.05.2019р.
вх.№362/34.2-02/18)

26,95

1

Нежитлові приміщення
16. за адресою:
вул. Січ. Стрільців, 37

ФОП Микицей Віталій
Богданович
(лист від 10.06.2019р.
вх.№471/34.2-02/18)

126,3

3

Нежитлові приміщення
17. за адресою:
вул. Січ. Стрільців, 37

ФОП Озимінська Емма
Юріївна
(лист від 10.06.2019р.
вх.№472/34.2-02/18)

125,3

1

4. Різне.
Про надання дозволу на 4.15.1 Відмовити Головному управлінню Національної
внесення змін до пункту 1.1 поліції в Івано-Франківській області в наданні дозволу на
договору оренди №ДО-3784 внесення змін до пункту 1.1 договору оренди №ДО-3784
від 22.03.2016р. в частині від 22.03.2016р. в частині збільшення орендованої площі
збільшення
орендованої з 26,95 кв.м до 50,4 кв.м.
площі, а саме, було: «26,95 4.15.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
кв. м», стало «50,4 кв.м».
рішення комісії до заявника.
Про надання дозволу на
звільнення
від
сплати
4.16.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
орендної плати на період
схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
літніх
канікул
(з
рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
15.06.2019р.
по
орендної плати на період літніх канікул в навчальному
31.08.2019р.) за орендовані
закладі фізичну особу-підприємця Микицея Віталія
нежитлові
приміщення
Богдановича на період з 15.06.2019р. до 31.08.2019р. за
згідно договору оренди
орендовані нежитлові приміщення площею 126,3 кв.м,
№ДО-3750 від 22.06.2015р.
розташовані на третьому поверсі в будівлі Міського
Є погодження директора
центру дитячої та юнацької творчості за адресою: вул.
Івано-Франківського
Січових Стрільців, 37.
міського центру дитячої та
4.16.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
юнацької
творчості
та
відповідний проект рішення на чергове засідання
директора
Департаменту
виконавчого комітету міської ради.
освіти та науки ІваноФранківської міської ради.
Про надання дозволу на 4.17.1 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 Озимінську Емму
31.08.2019р.) за орендовані Юріївну на період з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. за
нежитлові
приміщення орендовані нежитлові приміщення площею 125,3 кв.м,
згідно договору оренди розташовані на першому поверсі в будівлі Міського
№ДО-3751 від 22.06.2015р. центру дитячої та юнацької творчості за адресою:
Є погодження директора вул. Січових Стрільців, 37.
Івано-Франківського
4.17.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
міського центру дитячої та відповідний проект рішення на чергове засідання

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

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
18. за адресою:
вул. Грушевського, 16

ФОП Савчук Віталій
Олександрович
(лист від 10.06.2019р.
вх.№476/34.2-02/35)

34,4

1

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

ГО «Івано-Франківська
обласна федерація
кіокушинкай карате
(лист від 11.06.2019р.
вх.№481/34.2-02/20)

72,2

1

Нежитлові приміщення
за адресою:
20. вул. Г. Мазепи, 169,
корп.4

ГО «Івано-Франківська
обласна федерація
Хортингу»
(лист від 18.06.2019р.
вх.№496/34.2-02/20)

88,4

1

Рішення комісії

юнацької
творчості
та виконавчого комітету міської ради.
директора
Департаменту
освіти та науки ІваноФранківської міської ради.
Про надання дозволу на
4.18.1 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 Савчука Віталія
31.08.2019р.) за орендовані
Олександровича на період з 01.06.2019р. до 31.08.2019р.
нежитлові
приміщення
за
орендовані
нежитлові
приміщення
площею
згідно договору оренди
34,4 кв. м, розташовані на першому поверсі в
№ДО-3768 від 11.11.2015р.
будівлі загальноосвітньої школи №7 за адресою:
Є погодження директора
вул. Грушевського, 16.
ЗШ №7 та директора
4.18.2 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
звільнення
від
сплати 4.19.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради
орендної плати на період схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект
літніх
канікул
(з рішення про надання дозволу на звільнення від сплати
01.06.2019р.
по орендної плати на період літніх канікул в навчальному
31.08.2019р.) за орендовані закладі громадську організацію "Івано-Франківський
нежитлові
приміщення обласна федерація кіокушинкай карате" на період з
згідно договору оренди 01.06.2019р. до 31.08.2019р. за орендоване нежитлове
№ДО-3945 від 25.07.2018р. приміщення площею 72,2 кв.м, розташоване на першому
Є погодження директора поверсі будівлі навчально-виховного комплексу "ШколаНВК «Школа-гімназія №3» гімназія №3" за адресою: вул. Гоголя, 10.
№19
та
директора 4.19.2 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 4.20.1 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 "Івано-Франківська обласна
31.08.2019р.) за орендовані федерація Хортингу" за орендовані нежитлові приміщення
нежитлові
приміщення площею 88,4 кв. м, розташовані на першому поверсі в
згідно договору оренди будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 за

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

7

-

-

8

№
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

№ДО-3919 від 30.11.2017р. адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 169, корп. 4.
Є погодження директора 4.20.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
Департаменту освіти та відповідний проект рішення на чергове засідання
науки
Івано-Франківської виконавчого комітету міської ради.
міської ради.
4.21.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового
Про надання дозволу на
опрацювання.
здійснення
невід’ємних
4.21.2 Звернутись до КП МІУК щодо надання інформації
ФОП Харченко Ірина
Нежитлові приміщення
поліпшень
орендованих
про технічний стан приміщення підвалу розташованого
Іванівна
1
приміщень
на
суму
21. за адресою:
14,8
(лист від 27.02.2019р.
під орендованими приміщеннями згідно договору оренди
вул. Незалежності, 36
55 695,60грн.
вх.№142/34.2-02/18)
№ДО-3081 від 17.04.2007р. на вул. Незалежності, 36.
Є акт перевірки локального
4.21.3 Департаменту комунальних ресурсів довести
кошторису УКБ.
рішення комісії до заявника.
Про надання дозволу на
відключення
від
централізованого опалення 4.22.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового
ДУ «Іванота
встановлення опрацювання.
Франківський обласний
975,4
Нежитлові приміщення лабораторний центр
автономного опалення без 4.22.2 Звернутись до ТОВ «СТЕК» щодо надання
Міністерства охорони
22. за адресою:
468,4 будівлі проведення переобладнання інформації про можливість відключення орендованих
вул. Рєпіна, 6
чи зміни конструктивних приміщень від мереж централізованого опалення.
здоров’я України»
70,1
(лист від 05.06.2019р.
елементів в орендованих 4.22.3 Департаменту комунальних ресурсів довести
вх.№2564/01-14/17)
приміщеннях
згідно рішення комісії до заявника.
договору оренди № ДО3624 від 25.04.2013р.

Результати
голосування
За

Пр.

Утр.

7

-

-

7

-

-

7

-

-

5. Про включення до переліку об’єктів що підлягають приватизації.
Нежитлові приміщення
23. за адресою:
вул. Грушевського, 9А

Секретар комісії

БО Благодійний фонд
«Осінь»
(лист від 28.05.2019р.
вх.№443/34.2-02/20)
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Про включення нежитлових 5.23.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового
опрацювання.
приміщень до переліку
об’єктів що підлягають
5.23.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
приватизації.
рішення комісії до заявника

Марія Волосянко
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