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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:
І. Гриненько - заступник голови комісії
М. Волосянко – секретар комісії
А. Кизим
Ю. Шуляк
О. Пілка
Л. Вінтоняк
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Порядок денний:
Про розгляд заяв щодо надання дозволу на продовження терміну дії раніше
укладених договорів оренди/позички нежитлових приміщень.
Про передачу в суборенду нежитлових приміщень.
Про розірвання (припинення) договорів оренди/позички нежитлових приміщень.
Про подальше використанні нежитлових приміщень.
Різне.
Про включення 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).

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

Ігор Гриненько

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 № 10/18 від 28.09.2018 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 28.09.2018 року о 0900 год.
Заявник/
Результати
користувач
голосування
Площа,
№ п/п
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

1.

Івано-Франківська
спеціалізована дитячоНежитлові приміщення
юнацька школа
за адресою:
олімпійського резерву з
вул. Симоненка, 9
боксу
(лист від 12.09.2018р.
вх.№689/34.2-02/23)

219,6

1

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 виконавчому комітету міської
ради на продовження терміну дії договору
безоплатного користування (позички), укладеного з
спеціалізованою
дитячоПро надання дозволу на Івано-Франківською
продовження
терміну
дії юнацькою школою олімпійського резерву з боксу на
договору
безоплатного нежитлові приміщення площею 219,6 кв.м (згідно з
користування (позички), для технічним паспортом на будинок на вул. Симоненка,9,
використання під тренерську та виготовленим 22.04.2005р.), розташовані на першому
зберігання
спортивного поверсі в будинку за адресою: вул. Симоненка, 9, на
інвентарю та проведення занять період до 30.09.2019 р., зокрема: приміщення №14
площею 9,9 кв.м для використання під тренерську та
з боксу.
Є погодження на 1 рік №17 площею 17,2 кв.м для використання під
директора Івано-Франківського зберігання спортивного інвентарю, які будуть
постійно,
та
приміщення
міського центру дозвілля дітей використовуватись
№№№1÷4,
№№6÷9,
№16
і
№18
для
проведення
та
юнацтва
за
місцем
навчально-тренувальних
занять
з
боксу
з
наступним
проживання
та
директора
п'ятниця - з 1630 до 2100;
Департаменту освіти та науки графіком: понеділок, четвер,
00
00
00
00
Івано-Франківської
міської вівторок, середа - з 10 до 13 ; субота - з 11 до 13 ,
з
умовою,
що
користувач
зобов’язується:
ради.
- у термін до 20.11.2018 р. укласти угоду про
співпрацю з адміністрацією Івано-Франківського
міського центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем
проживання.
1.1.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради.

6

-

-

№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

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

2.

Івано-Франківська
Нежитлові приміщення
обласна бібліотека для
за адресою:
юнацтва
вул. Гетьмана Мазепи,
(лист від 27.08.2018р.
40
вх.№642/34.2-02/23)

90,9

2

3.

Івано-Франківська
обласна організація
Нежитлові приміщення
фізкультурноза адресою:
спортивного товариства
вул. Чорновола, 122
«Динамо» України
(лист від 12.09.2018р.
вх.№691/34.2-02/18)

66,6

1

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

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 виконавчому комітету міської
ради на продовження терміну дії договору оренди
нежитлових приміщень з пільговим нарахуванням
Про надання дозволу на
орендної плати в розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням
продовження
терміну
дії
ПДВ, укладеного з Івано-Франківською обласною
договору оренди з пільговим
бібліотекою
для
юнацтва
на
нежитлові
нарахуванням орендної плати
приміщення площею 90,9 кв. м (приміщення №№ 1, 2
1,20 грн. з ПДВ в рік терміном
згідно з технічним паспортом на будинок на
на 2 роки 11 місяців для
вул. Гетьмана Мазепи, 40, виготовленим 23.06.2015р.),
зберігання архівного фонду
розташовані на другому поверсі в будинку на вул.
бібліотеки.
Гетьмана Мазепи, 40, на період до 30.09.2021 р. для
зберігання архівного фонду бібліотеки.
1.2.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідні проекти 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 надання дозволу виконавчому комітету міської
Про надання дозволу на ради на продовження терміну дії договору оренди
продовження
терміну
дії нежитлових приміщень з пільговим нарахуванням
договору оренди з пільговим орендної плати в розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням
нарахуванням орендної плати ПДВ, укладеного з Івано-Франківською обласною
1,20 грн. з ПДВ в рік терміном організацією фізкультурно-спортивного товариства
на 2 роки 11 місяців для "Динамо" України на нежитлові приміщення площею
використання згідно статутних 66,6 кв. м (приміщення №№ 1÷10 згідно з технічним
завдань організації з умовою паспортом на будинок на вул. Чорновола, 122,
сумісного
користування виготовленим 13.01.2016 р.), розташовані на першому
нежитловим приміщенням на поверсі в будинку за адресою: вул. Чорновола, 122, на
правах
суборенди
з період до 30.09.2021 р. з умовою сумісного
громадською
організацією користування нежитловими приміщеннями на правах
"Федерація рукопашного бою суборенди з громадською організацією "Федерація
Івано-Франківської області".
рукопашного бою Івано-Франківської області".
1.3.2 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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-
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№ п/п

4.

5.

Назва та адреса
об’єкта оренди

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

Державна установа
«Івано-Франківський
обласний лабораторний
Нежитлові приміщення
центр Міністерства
за адресою:
охорони здоров’я
вул. Рєпіна, 6
України»
(лист від 19.09.2018р.
вх.№712/34.2-02/22)

Нежитлові приміщення
за адресою:
вул. Вовчинецька, 81А

ТОВ «Укрметресурс»
(лист від 04.07.2018р.
вх.№520/34.2-02/18)

975,4
468,4
70,1

будівлі

16,9

22,0

1

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

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 виконавчому комітету міської
ради на продовження терміну дії договору оренди
Про надання дозволу на нежитлових приміщень з пільговим нарахуванням
продовження
терміну
дії орендної плати в розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням
договору оренди з пільговим ПДВ, укладеного з державною установою "Іванонарахуванням орендної плати Франківський
обласний
лабораторний
центр
1,20 грн. з ПДВ в рік терміном Міністерства охорони здоров'я України" на нежитлові
на 2 роки 11 місяців для будівлі в тому числі: санітарно-епідеміологічна
розміщення
Івано- станція літера А площею 975,4 кв. м, лабораторія
Франківського міськрайонного літера Б площею 468,4 кв. м, гаражі літера В площею
відділу державної установи 70,1 кв. м та склад літера Г площею 16,9 кв. м,
"Івано-Франківський обласний розташовані за адресою: вул. Рєпіна, 6, на період до
лабораторний
центр 30.09.2021 р. для розміщення Івано-Франківського
Міністерства охорони здоров'я міськрайонного відділу державної установи "ІваноУкраїни".
Франківський
обласний
лабораторний
центр
Міністерства охорони здоров'я України".
1.4.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради та сесію міської
ради.
1.5.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
проект рішення про надання дозволу на продовження
терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
укладеного
з
товариством
з
обмеженою
відповідальністю "Укрметресурс" на нежитлове
приміщення колишнього гаража площею 22,0 кв.м,
розташоване в одноповерховій металево - каркасній
Про надання дозволу на
споруді в дворі будинку за адресою: вул. Вовчинецька,
продовження
терміну
дії
81-А, на період до 31.01.2019 р., для використання під
договору оренди терміном на 2
склад для зберігання металу, з умовами що:
роки
11
місяців
для
- орендар зобов’язується відшкодувати витрати,
використання під склад для
пов'язані з проведенням незалежної оцінки об'єкта
зберігання металу.
оренди;
- договір на новий термін продовжуватись не буде
у зв’язку з необхідністю використання об’єкта оренди
для потреб територіальної громади міста ІваноФранківська.
1.5.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.

Результати
голосування
За

Пр
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об’єкта оренди
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користувач
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№ і дата написання
заяви до орендодавця

6.

Нежитлові приміщення
за адресою:
вул. Довга, 47

ТОВ «Арте»
(лист від 23.08.2018р.
вх.№630/34.2-02/18)

7.

Водопровідна насосна
станція «Каскад» за
адресою:
вул. Стуса

ТОВ «Лайфселл»
(лист від 20.08.2018р.
вх.№4033/01-15/18)

8.

Нежитлові приміщення
за адресою:
вул. Степана Бандери,
10Г

ФОП Самуляк Юрій
Миколайович
(лист від 28.08.2018р.
вх.№647/34.2-02/35)

Короткий зміст заяви

Рішення 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 нежитлових приміщень,
укладеного
з
товариством
з
обмеженою
Про надання дозволу на
відповідальністю "АРТЕ" на нежитлове приміщення
продовження
терміну
дії
площею 8,4 кв. м, розташоване на другому поверсі в
договору оренди терміном на 2
будинку за адресою: вул. Довга, 47, на період до
роки
11
місяців
для
8,4
2
30.09.2021 р., для використання під технологічну нішу
використання під технологічну
для встановлення ретранслятора, з умовою, що
нішу
для
встановлення
орендар зобов’язується:
ретранслятора.
- 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.
1.7.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської
ради проект рішення про відмову товариству з
Про надання дозволу на обмеженою відповідальністю "Лайфселл" в наданні
продовження
терміну
дії дозволу на продовження терміну дії договору оренди
договору оренди терміном на нерухомого майна, а саме залізобетонної опори із
залізобето 2 роки 364 дні для розміщення щоглою площею 15,0 кв. м, розташованого за адресою:
нна опора із оператора телекомунікацій, що вул. Василя Стуса (водопідвищувальна насосна
15,0 щоглою надає послуги з рухомого
станція "Каскад"), для розміщення оператора
площею (мобільного) зв'язку.
комунікацій, що надає послуги з рухомого
Немає
погодження
(мобільного) зв’язку.
балансоотримувача КП «Івано1.7.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
Франківськводоекотехпром».
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.8.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
Про надання дозволу на проект рішення про надання дозволу на продовження
продовження
терміну
дії терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
договору оренди терміном на 2 укладеного
з
фізичною
особою-підприємцем
роки
11
місяців
для Самуляком Юрієм Миколайовичем на нежитлові
використання під їдальню, яка приміщення площею 97,0 кв. м (приміщення №№ 52,
не здійснює продаж товарів 53, 57 та частина приміщення № 54, згідно з технічним
97,0
1
підакцизної групи.
паспортом на будинок на вул. Степана Бандери, 10-Г,
Є
погодження
директора виготовленим 25.11.2004 р.), розташовані на першому
Департаменту освіти та науки поверсі в будівлі за адресою: вул. Степана Бандери,
Івано-Франківської
міської 10-Г, на період до 28.12.2018 р., для використання під
ради до 28.12.2018року.
їдальню, яка не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, з умовою, що орендар зобов’язується:
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

6

-

-

5

№ п/п

9.

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлові приміщення
за адресою:
вул. Г. Мазепи, 179

Нежитлові приміщення

10. за адресою:

вул. Медична, 17А

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

Національний
університет харчових
технологій
(лист від 05.09.2018р.
вх.№670/34.2-02/23)

ПрАТ «ВФ Україна»
(лист від 11.09.2018р.
вх.№684/34.2-02/17)

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

незалежної оцінки об'єкта оренди;
- у термін до 20.11.2018 р. укласти угоду про
співпрацю з Департаментом освіти та науки ІваноФранківської міської ради.
1.8.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
1.9.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
проект рішення про надання дозволу на продовження
терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
укладеного з Національним університетом харчових
Про надання дозволу на технологій на нежитлові приміщення площею 114,9 кв.
продовження
терміну
дії м (приміщення №№ 1÷4, 6, 7 та приміщення №№ І, І-а,
договору оренди терміном на 2 ІІ, ІV÷VІ згідно з технічним паспортом на будинок на
роки
11
місяців
для вул.
Гетьмана
Мазепи,
179,
виготовленим
використання під базовий 13.07.2015 р.), розташовані на першому поверсі в
114,9
1
заклад
громадського будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 179, на період до
харчування
з
підготовки 30.09.2019 р., для використання під базовий заклад
спеціалістів
Івано- громадського харчування з підготовки спеціалістів
Франківського
технікуму Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і
ресторанного сервісу і туризму. туризму з умовою, що орендар зобов’язується:
- 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.
1.10.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
проект рішення про надання дозволу на продовження
терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
Про надання дозволу на укладеного з приватним акціонерним товариством
продовження
терміну
дії "ВФ Україна" на нерухоме майно – частину
договору оренди терміном на 2 металевої димової труби котельні та майданчика
частина роки 11 місяців для розміщення
площею
10,0 кв. м, розташованого за адресою:
металевої контейнера
оператора
10,0 димової телекомунікацій, що надає вул. Медична, 17-А, на період до 30.09.2021 р., для
розміщення контейнера оператора телекомунікацій,
труби
послуги
з
рухомого що надає послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, з
котельні (мобільного) зв'язку.
умовою, що орендар зобов’язується:
Є погодження ДМП «Івано- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
Франківськтеплокомуненерго»
незалежної оцінки об'єкта оренди;
- у термін до 20.11.2018 р. укласти угоду про
співпрацю
з
адміністрацією
ДМП
"ІваноФранківськтеплокомуненерго".

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

6

№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлові приміщення

11. за адресою:

вул. Г. Мазепи, 66

Нежитлові приміщення

12. за адресою:

вул. Чорновола, 126 Б

Нежитлові приміщення

13. за адресою:

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

ТОВ «Галичина-ІВ»
(лист від 11.09.2018р.
вх.№685/34.2-02/18)

279,2

ПП «Топаз»
(лист від 06.09.2018р.
вх.№674/34.2-02/18)

10,9

Івано-Франківська
обласна Федерація

98,7

Короткий зміст заяви
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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 нежитлових приміщень,
укладеного
з
товариством
з
обмеженою
відповідальністю
"Галичина-ІВ"
на
нежитлові
приміщення площею 279,2 кв. м (приміщення
Про надання дозволу на
№№ 9÷28 та приміщення № ІІІ площею 2,0 кв.м,
продовження
терміну
дії
згідно з технічним паспортом на приміщення в
договору оренди терміном на 2
будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 66, виготовленим
роки 11 місяців для здійснення
1
08.07.2009р.), розташовані на першому поверсі в
обслуговування
житлових
будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 66, на період до
будинків, які належать до
30.09.2021 р., для здійснення обслуговування
комунальної власності міста.
житлових будинків, які належать до комунальної
власності міста з умовою, що орендар зобов’язується:
- 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.
1.12.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
проект рішення про надання дозволу на продовження
терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
укладеного з приватним підприємством "Топаз" на
нежитлове приміщення павільйону площею 10,9 кв. м
Про надання дозволу на
(будівля літера З, згідно з технічним паспортом на
продовження
терміну
дії
будинок на вул. Чорновола, 126 Б, виготовленим
договору оренди терміном на 2
01.12.2016р.), розташоване на території міського парку
роки
11
місяців
для
культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка за адресою:
павільйон використання під літнє кафе.
вул. Чорновола, 126 Б, на період до 30.09.2021 р., для
Є погодження директора КП
використання під літнє кафе з умовою, що орендар
«Центр розвитку міста та
зобов’язується:
рекреації».
- у термін до 20.11.2018р. укласти угоду про
співпрацю з адміністрацією КП "Центр розвитку міста
та рекреації".
1.12.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
Про надання дозволу на 1.13.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
2
продовження
терміну
дії ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

6

-

-

7

№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди
вул. Коломийська, 9

Нежитлові приміщення
14. за адресою:
вул. Короля Данила, 11

Нежитлові приміщення

15. за адресою:

вул. Кисілевської, 42

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця
Таеквон-До ІТФ
(лист від 14.09.2018р.
вх.№698/34.2-02/19)

Редакція газети
«Вперед»
(лист від 21.09.2018р.
вх.№717/34.2-02/18)

86,8

1

ПАТ «Укртелеком»
(лист від 25.09.2018р.
вх.№725/34.2-02/18)

2,6

9

Короткий зміст заяви
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договору оренди терміном на 2 проект рішення про надання дозволу на продовження
роки 11 місяців для проведення терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
спортивних занять (без права укладеного з федерацією Таеквон - До ІТФ Іванорозміщення тренажерів) на Франківської області на нежитлові приміщення
умовах погодинної орендної площею 98,7 кв. м, розташовані на другому поверсі в
плати (3 дні на тиждень: будівлі загальноосвітньої школи № 8 за адресою:
понеділок, середа, п'ятниця - з вул. Коломийська, 9, на період до 30.09.2021 р., для
1500 до 1630).
проведення спортивних занять (без права розміщення
Є погодження директора ЗШ І тренажерів) на умовах погодинної орендної плати (3
ст.
№8
та
директора дні на тиждень: понеділок, середа, п'ятниця - з 1500 до
Департаменту освіти та науки 1630) з умовою, що орендар зобов’язується:
Івано-Франківської
міської
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
ради.
незалежної оцінки об'єкта оренди;
- у термін до 20.11.2018 р. укласти угоду про
співпрацю з Департаментом освіти та науки ІваноФранківської міської ради.
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 рішення про надання дозволу на продовження
терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
укладеного з редакцією газети "Вперед" на нежитлові
приміщення площею 86,8 кв. м (приміщення №№ І,
Про надання дозволу на
1÷7 згідно з технічним паспортом на будинок на
продовження
терміну
дії
вул. Короля Данила, 11, виготовленим 10.08.2015 р.),
договору оренди терміном на 2
розташовані на першому поверсі в будинку на
роки 11 місяців для здійснення
вул. Короля Данила, 11, на період до 30.09.2019 р., для
редакційно-видавничої
здійснення редакційно-видавничої діяльності, з
діяльності.
умовою, що орендар зобов’язується:
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
незалежної оцінки об'єкта оренди.
1.14.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
Про надання дозволу на 1.15.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
продовження
терміну
дії ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
договору оренди терміном на 2 проект рішення про надання дозволу на продовження
роки 11 місяців для розміщення терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
трансформаторної
підстанції укладеного з публічним акціонерним товариством
центру технічної експлуатації "Укртелеком" на нежитлове приміщення площею
радіофікаціїІвано-Франківської 2,6 кв. м (приміщення №1, згідно з технічним
філії "Укртелеком".
паспортом на будинок на вул. О. Кисілевської, 42,

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-
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№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

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

Нежитлові приміщення

16. за адресою:

вул. О. Довженка, 7А

33,7

1

Короткий зміст заяви
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виготовленим 12.15.2015р.), розташоване на дев'ятому
поверсі в будинку за адресою:вул. О. Кисілевської, 42,
на період до 30.09.2021 р., для розміщення
трансформаторної
підстанції
центру технічної
експлуатації радіофікації Івано-Франківської філії
"Укртелеком", з умовою, що орендар зобов’язується:
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
незалежної оцінки об'єкта оренди.
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 рішення про надання дозволу на продовження
терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
Про надання дозволу на
укладеного з публічним акціонерним товариством
продовження
терміну
дії
"Укртелеком"
на
нежитлові
приміщення
договору оренди терміном на 2
площею 33,7 кв. м (приміщення №№ 5, 6 та лоджія
роки
11
місяців
для
згідно з технічним паспортом на будинок на
розміщення
технологічного
вул.О.Довженка,7-А, виготовленим 13.07.2015 р.),
обладнання
АТС
центру
розташовані на першому поверсі в будинку на
технічної
експлуатації
вул. О. Довженка, 7-А, на період до 30.09.2021 р., для
місцевого телефонного зв’язку
розміщення технологічного обладнання АТС центру
Івано-Франківської
дирекції
технічної експлуатації місцевого телефонного зв’язку
ПАТ "Укртелеком".
Івано-Франківської дирекції ПАТ "Укртелеком".
1.16.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-
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№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

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

Нежитлові приміщення

17. за адресою:

70,6

1

18. за адресою:

79,8

1

Нежитлові приміщення
за адресою:
19. вул. Гетьмана Мазепи,
167, корп.3

108,3

1

вул. Галицька, 124А

Нежитлові приміщення
вул. С. Петлюри, 19

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

1.17.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
проект рішення про надання дозволу на продовження
терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
Про надання дозволу на укладеного з публічним акціонерним товариством
продовження
терміну
дії "Укртелеком" на нежитлові приміщення площею
договору оренди терміном на 2 70,6 кв. м (приміщення №№ 2-А, 7÷9, 9-А, згідно з
роки 11 місяців для розміщення технічним
паспортом
на
будинок
на
технологічного
обладнання вул.Галицькій,124-А, виготовленим 29.12.2015 р.),
центру технічної експлуатації розташовані на першому поверсі в будинку на
місцевого телефонного зв’язку вул. Галицькій, 124-А, на період до 30.09.2021 р., для
Івано-Франківської філії ПАТ розміщення технологічного обладнання центру
"Укртелеком".
технічної експлуатації місцевого телефонного зв’язку
Івано-Франківської філії ПАТ "Укртелеком".
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 нежитлових приміщень,
укладеного з публічним акціонерним товариством
Про надання дозволу на "Укртелеком" на нежитлові приміщення площею 79,8
продовження
терміну
дії кв. м (приміщення №№ 9÷14 згідно з технічним
договору оренди терміном на 2 паспортом на будинок на вул. Симона Петлюри, 19,
роки 11 місяців для розміщення виготовленим
13.07.2015 р.), розташовані на
обладнання АТС-529.
першому
поверсі
в
будинку
за
адресою:
вул. Симона Петлюри, 19, на період до 30.09.2021 р.,
для розміщення обладнання АТС-529.
1.18.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
1.19.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
Про надання дозволу на ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
продовження
терміну
дії проект рішення про надання дозволу на продовження
договору оренди терміном на 2 терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
роки 11 місяців для розміщення укладеного з публічним акціонерним товариством
технологічного
обладнання "Укртелеком" на нежитлові приміщення площею
АТС
центру
технічної 108,3 кв. м (приміщення №№ 1÷7 згідно з технічним
експлуатації
місцевого паспортом на будинок на вул. Гетьмана Мазепи, 167,
телефонного зв’язку Івано- корпус 3, виготовленим 23.06.2015 р.), розташовані
Франківської дирекції ПАТ на
першому
поверсі
в
будинку
на
"Укртелеком".
вул. Гетьмана Мазепи, 167, корпус 3, на період до
30.09.2021 р., для розміщення технологічного

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

6

-

-

10

№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

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

Нежитлові приміщення

20. за адресою:

вул. Целевича, 20

14,1

5

27,8

8

Нежитлові приміщення

21. за адресою:

вул. Пулюя, 12

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

обладнання АТС центру технічної експлуатації
місцевого телефонного зв’язку Івано-Франківської
дирекції ПАТ "Укртелеком".
1.19.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
1.20.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
проект рішення про надання дозволу на продовження
терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
укладеного з публічним акціонерним товариством
"Укртелеком" на нежитлові приміщення площею
Про надання дозволу на
14,1 кв. м (приміщення №№ 1÷3 згідно з технічним
продовження
терміну
дії
паспортом на будинок на вул. Юліана Целевича, 20,
договору оренди терміном на 2
виготовленим
25.06.2015 р.), розташовані на
роки 11 місяців для розміщення
п’ятому
поверсі
в
будинку
за
адресою:
трансформаторної
підстанції
вул. Юліана Целевича, 20, на період до 30.09.2021 р.,
центру технічної експлуатації
для розміщення трансформаторної підстанції центру
радіофікації
Іванотехнічної експлуатації радіофікації Івано-Франківської
Франківської
філії
ПАТ
філії ПАТ "Укртелеком", з умовою, що орендар
"Укртелеком".
зобов’язується:
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
незалежної оцінки об'єкта оренди.
1.20.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
1.21.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
проект рішення про надання дозволу на продовження
терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
Про надання дозволу на укладеного з публічним акціонерним товариством
продовження
терміну
дії "Укртелеком" на нежитлові приміщення площею
договору оренди терміном на 2 27,8 кв.м (приміщення №№ 1÷5 згідно з технічним
роки 11 місяців для розміщення паспортом на будинок на вул. І. Пулюя, 12,
трансформаторних підстанцій виготовленим
25.06.2015 р.), розташовані на
центру технічної експлуатації восьмому поверсі в будинку на вул. І. Пулюя, 12, на
радіофікації
Івано- період
до
30.09.2021
р.,
для
розміщення
Франківської дирекції ПАТ трансформаторних підстанцій центру технічної
"Укртелеком".
експлуатації радіофікації Івано-Франківської дирекції
ПАТ "Укртелеком".
1.21.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

11

№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлові приміщення
22. за адресою:
вул. Тролейбусна, 14

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

ТОВ «Пасічна-ІФ»
(лист від 27.09.2018р.
вх.№735/34.2-02/18)

118,7

підвал

Короткий зміст заяви

Про надання дозволу на
продовження
терміну
дії
договору оренди терміном на 2
роки 11 місяців для здійснення
обслуговування
житлових
будинків, які належать до
комунальної власності міста.

Рішення комісії
1.22.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
проект рішення про надання дозволу на продовження
терміну дії договору оренди нежитлових приміщень,
укладеного
з
товариством
з
обмеженою
відповідальністю "Пасічна – ІФ" на нежитлові
приміщення площею 118,7 кв. м (приміщення 1÷4
згідно з технічним паспортом на будинок на вул.
Тролейбусній,
14, виготовленим 12.01.2016р.),
розташовані в підвалі будинку за адресою:
вул. Тролейбусна,14 на період до 30.09.2019р., для
здійснення обслуговування житлових будинків, які
належать до комунальної власності міста.
1.22.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

2. Про передачу в суборенду нежитлових приміщень.

Нежитлові приміщення

23. за адресою:

вул. Дністровська, 26

ГО «Туристина
Асоціація ІваноФранківщини»
(лист від 26.09.2018р.
вх.№731/34.2-02/18)
Департамент
комунальних ресурсів
Івано-Франківської
міської ради

91,6

4

2.23.1 Дати дозвіл Департаменту комунальних
ресурсів Івано-Франківської міської ради на передачу
в суборенду громадській організації «Туристична
Асоціація
Івано-Франківщини»
нежитлових
приміщень площею 46,4 кв.м, розташованих на
четвертому поверсі на вул. Дністровській, 26,
терміном до 31.12.2018р. для здійснення статутних
Про надання дозволу на завдань організації, при умові що, громадська
«Туристична
Асоціація
Іванопередачу
в
суборенду організація
нежитлових
приміщень Франківщини» укладе договір з Департаментом
комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради
площею 46,4 кв.м,
щодо передачі цих приміщень в суборенду. У випадку
розташованих на четвертому
якщо громадська організація «Туристична Асоціація
поверсі на вул. Дністровській, Івано-Франківщини» відмовиться підписати договір,
26, терміном до 31.12.2018р. п.2.23.1 протоколу № 10/18 від 28.09.2018р. буде
для здійснення статутних вважатись таким що втратив чинність з 28.09.2018р.
завдань організації.
ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини» має
право використовувати вищевказані приміщення на
правах суборендаря з дня підписання договору
суборенди.
2.23.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
рішення комісії до заявника та підписати договір
суборенди приміщень з ГО «Туристична Асоціація
Івано-Франківщини».

3. Про розірвання (припинення) договорів оренди/позички нежитлових приміщень.
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№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

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

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

ФОП Польний Ігор
Михайлович
(лист від 26.09.2018р.
вх.№730/34.2-02/18)

18,0

підвал

Нежитлові приміщення
25. за адресою:
вул. Івана Павла ІІ, 10

ФОП Онуфрик Юлія
Мар’янівна
(лист від 27.09.2018р.
вх.№734/34.2-02/18)

14,8

1

18,4

1

Департамент соціальної
політики виконкому
Нежитлові приміщення
Івано-Франківської
25/ а за адресою:
міської ради
вул. Короля Данила, 3А
(лист від 26.09.2018р.
вх.№385/45.1-33)

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

3.24.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
проект рішення про надання дозволу на розірвання за
взаємною згодою сторін з дня прийняття цього
рішення договір оренди № ДО-3876 від 13.02.2017р.
Про надання дозволу на
нежитлового приміщення площею 18,0 кв.м,
дострокове
розірвання
розташованого в підвалі будівлі КНП "Іванодоговору оренди
№
Франківський міський клінічний перинатальний
ДО-3876 від 13.02.2017р. за
центр" за адресою: вул. Чорновола, 49, укладений між
взаємною згодою сторін.
виконавчим комітетом міської ради та фізичною
особою-підприємцем Польним Ігорем Михайловичем.
3.24.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
3.25.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
проект рішення про надання дозволу на розірвання за
взаємною згодою сторін з дня прийняття цього
Про надання дозволу на рішення договір оренди № ДО-3940 від 25.06.2018р.
дострокове
розірвання нежитлового приміщення площею 14,8 кв.м,
договору оренди
№ розташованого на першому поверсі за адресою:
ДО-3940 від 25.06.2018р. за вул. Івана Павла ІІ, 10, укладений між виконавчим
взаємною згодою сторін.
комітетом міської ради та фізичною особоюпідприємцем Онуфрик Юлією Мар’янівною.
3.25.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
3.25/а.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
та внести на розгляд сесії міської ради проект рішення
про надання дозволу на розірвання за взаємною
згодою сторін з дня прийняття цього рішення договір
Про надання дозволу на оренди № ДО-3432 від 25.08.2010р. нежитлових
дострокове
розірвання приміщень площею 18,4 кв. м, розташованих
договору оренди
№ на першому поверсі в будинку за
адресою:
ДО-3432 від 25.08.2010р. за вул. Короля Данила, 3А, укладений між виконавчим
взаємною згодою сторін.
комітетом міської ради та Департаментом соціальної
політики виконкому Івано-Франківської міської ради.
3.25/а.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради та сесію
міської ради.

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

6

-

-

4. Про подальше використання нежитлових приміщень.
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№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлові приміщення
за адресою:
26. вул.
Військових
Ветеранів, 10А

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця
Благодійний фонд
«Благовест-ІФ»
(лист від 02.08.2018 р.
вх..№577/34.2-02/20)

ГО «Українська спілка
ветеранів російськоукраїнської війни
Нежитлові приміщення «Донбас Прикарпаття»
(лист від 30.08.2018 р.
27. за адресою:
вул. С. Стрільців, 7
вх..№653/34.2-02/20
та абз. 4 п. 4 ст. 9 ЗУ
"Про оренду державного
та комунального майна")

Нежитлові приміщення
28. за адресою:
вул. Чорновола, 128

ГО Неповносправних
інвалідв «Господар»
(лист від 05.09.2018 р.
вх..№4280/01-15/20)

Департамент соціальної
політики виконкому
Нежитлові приміщення
Івано-Франківської
29. за адресою:
міської ради
вул. Довженка, 22А
(лист від 26.09.2018р.
вн. №384/45-10)

13,8

3

32,6

1

68,7

1

39,5

цоколь

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

4.26.1 Відмовити благодійному фонду "Благовест-ІФ"
Про надання дозволу на
в наданні дозволу на передачу в оренду нежитлових
передачу в оренду терміном на
приміщень, розташованих на третьому поверсі за
2 роки 11 місяців для
адресою: вул. Військових Ветеранів, 10А.
здійснення статутних завдань
4.26.1 Департаменту комунальних ресурсів довести
фонду.
рішення комісії до заявника.
4.27.1 Внести на розгляд чергового засідання
виконавчого комітету міської ради проект рішення про
надання дозволу на укладення договору оренди об'єкта
комунальної власності з громадською організацією
"Українська спілка ветеранів російсько-української
війни "Донбас Прикарпаття" на нежитлові приміщення
Про надання дозволу на площею 32,6 кв. м (приміщення №№1, І, розташовані за
передачу в оренду терміном адресою:вул. Січових Стрільців, 7, згідно з технічним
до
трьох
років
для паспортом на будинок виготовленим 16.09.2004р.),
здійснення
статутних розташовані на першому поверсі в будинку за
адресою: вул. Січових Стрільців, 7, на період до
завдань.
30.09.2021р. для виконання статутних завдань
організації, з умовою, що орендар зобов’язується:
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням
незалежної оцінки об'єкта оренди.
4.27.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
4.28.1
Відмовити
громадській
організації
Про надання дозволу на
Неповносправних інвалідів "Господар" в наданні
передачу
в
безоплатне
дозволу на передачу в безоплатне користування
користування терміном на 2
нежитлових приміщень, розташованих на першому
роки 11 місяців для здійснення
поверсі південної трибуни МЦС "Рух" за адресою:
статутних завдань.
вул. Чорновола, 128.
Є
погодження
директора
4.28.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
міського стадіону «Рух».
рішення комісії до заявника.
4.29.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
та внести на розгляд сесії міської ради проект рішення
Про надання дозволу на про надання дозволу на укладення договору оренди з
передачу в оренду з пільговим пільговим нарахуванням орендної плати в розмірі
нарахуванням орендної плати 1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ, з Департаментом
1,20 грн. з ПДВ в рік терміном соціальної політики виконкому Івано-Франківської
на 2 роки 11 місяців.
міської ради на нежитлові приміщення площею
39,5 кв.м (приміщення №№ 1÷3 згідно з технічним
паспортом на будинок на вул. Довженка, 22А,
виготовленим 09.04.2009р.), розташовані в цоколі
будинку за адресою: вул. Довженка, 22А, на період до

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

6

-

-

6

-

-
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№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

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

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

7

-

-

30.09.2021р. для потреб департаменту.
4.29.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради та сесію
міської ради.

5. Різне.

Нежитлові приміщення
30. за адресою:
вул. Є. Коновальця, 128

ФОП Головатий Іван
Михайлович
(лист від 14.09.2018р.
вх.№697/34.2-02/19

42,0

1

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

ФОП Гаврилишин
Сергій Васильович
(лист від 14.09.2018р.
вх.№699/34.2-02/19)

42,9

цоколь

Нежитлові приміщення
32. за адресою:
вул. Чорновола, 128

ГО «Добровольчий
Український корпус»
(лист від 24.09.2018р.
вх.№4605/01-15/20)

210,9

1

5.30.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
проект рішення про надання дозволу фізичній особіпідприємцю Головатому Івану Михайловичу на
Про надання дозволу на встановлення приладу обліку теплової енергії в
встановлення приладу обліку орендованих згідно договору оренди № ДО – 3949 від 31.08.2018р.
теплової енергії.
нежитлових приміщеннях площею 42,0 кв. м, розташованих на
першому поверсі за адресою: вул. Євгена Коновальця, 128.
5.30.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
5.31.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської
ради з подальшим розглядом на сесії міської ради
проект рішення про надання дозволу фізичній особіпідприємцю Гаврилишину Сергію Васильовичу на
звільнення від сплати орендної плати за період з
Про надання дозволу на 01.07.2018р. до 31.12.2018р. за орендовані на підставі
звільнення від сплати орендної договору № ДО – 3623 від 15.05.2013р. нежитлові
плати на період з 01.07.2018р. приміщення площею 42,9 кв. м, розташовані в цоколі
по 31.12.2018р.
будівлі КНП "Івано-Франківський міський клінічний
перинатальний центр" за адресою: вул. Чорновола, 49.
5.31.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради та сесію
міської ради.
5.32.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської
ради з подальшим розглядом на сесії міської ради
проект рішення про надання дозволу громадській
організації "Добровольчий Український Корпус" на
Про надання дозволу на
звільнення від сплати орендної плати з дня прийняття
звільнення від сплати орендної
цього рішення до 31.07.2019 р. за орендовані на
плати на період дії договору
підставі договору № ДО – 3837 від 26.08.2016р. нежитлові
оренди
№ДО-3837
від
приміщення площею 210,9 кв. м, розташовані на
26.08.2016р.
першому поверсі центральної (східної) трибуни МЦС
"Рух" за адресою: вул. Чорновола, 128.
5.32.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
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№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

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

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

засідання виконавчого комітету міської ради та сесію
міської ради.

ГО «ІваноНежитлові приміщення Франківський обласний
союз кікбоксингу»
33. за адресою:
54,05
вул. Тролейбусна, 7
(лист від 20.09.2018р.
вх.№714/34.2-02/20)

1

Нежитлові приміщення
за адресою:
34. вул. Гетьмана Мазепи,
162В

1

ТОВ
«Комфортбуд-ІФ»
(лист від 04.09.2018 р.
вх..№669/34.2-02/18)

266,5

5.33.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської
Про надання дозволу на ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому
внесення змін в договір оренди проект рішення про надання дозволу на внесення змін
№ ДО-3766 від 11.11.2015р. в в пункт 1.3 договору оренди нежитлових приміщень
частині графіку проведення № ДО-3766 від 11.11.2015р., а саме слова та цифри:
занять, а саме було: «понеділок "для проведення спортивних занять (без права
-п’ятниця з 1800 - 2030, субота з розміщення тренажерів) на умовах погодинної
1200 - 1430», стало «понеділок - орендної плати (понеділок - п’ятниця з 1800 до 2030 та
п’ятниця з 1650 - 2030, субота з субота - з 1200 до 1430)" замінити словами та цифрами:
1200 - 1530».
"для проведення спортивних занять (без права
Є погодження директора ЗОШ розміщення тренажерів) на умовах погодинної
№18
та
директора орендної плати (понеділок - п’ятниця з 1650 до 2030 та
Департаменту освіти та науки субота - з 1200 до 1530)".
Івано-Франківської
міської 5.33.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
ради.
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
5.34.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської
ради проект рішення про надання дозволу товариству з
обмеженою відповідальністю "Комфортбуд-ІФ" на
виконання ремонтних робіт в орендованих згідно з
договором оренди №ДО-3931 від 10.05.2018 р.
нежитлових приміщеннях площею 266,5 кв. м,
розташованих за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 162Про надання дозволу на
В, на загальну суму 258 514 (двісті п’ятдесят вісім
здійснення
невід’ємних
тисяч п’ятсот чотирнадцять) гривень 74 коп., яка
поліпшень
орендованих
визначена згідно з локальним кошторисом з
приміщень на суму 258 514,74
розрахунком договірної ціни ремонтних робіт.
грн.
Дозвіл на ремонт надається при умові, що ТОВ
Є акт перевірки локального
"Комфортбуд-ІФ" не буде ставити питання про
кошторису УКБ.
відшкодування орендодавцем коштів, затрачених ним
на ремонт орендованих приміщень (окрім випадків,
передбачених законодавством про приватизацію), або
зарахування цих коштів в рахунок орендної плати.
5.34.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
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№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлові приміщення

Заявник/
користувач
Площа,
Поверх
кв.м
№ і дата написання
заяви до орендодавця
ТОВ «Юнітек»
(лист від 16.08.2018р.
вх.№615/34.2-02/18)

87,0

Нежитлові приміщення
36. за адресою:
вул. Шевченка, 1

ФОП Левшакова Надія
Миколаївна
(лист від 18.07.2018р.
вх.№547/34.2-02/35)

144,9

Нежитлові приміщення
37. за адресою:
Північний бульвар, 3

ТОВ
«Захід-Спец-Буд»
(лист від 06.09.2018р.
вх.№671/34.2-02/18)

16,4

ТОВ «Культура-ІФ»
(лист від 08.08.2018р.
вх.№589/34.2-02/18)

60,75

35. за адресою:

вул. Незалежності , 7

Нежитлові приміщення

38. за адресою:

вул. Незалежності, 7

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

Про надання дозволу на
здійснення
невід’ємних
поліпшень
орендованих 5.35.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового
опрацювання.
приміщень на суму 314 553,6
1
5.35.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
грн.
рішення комісії до заявника.
Є акт перевірки локального
кошторису УКБ.
5.36.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської
ради проект рішення про надання дозволу фізичній
особі-підприємцю Лєвшаковій Надії Миколаївні на
виконання ремонтних робіт в орендованих згідно з
договором оренди №ДО-3886 від 28.04.2017 р.
нежитлових приміщеннях площею 144,9 кв. м,
розташованих на першому поверсі та в підвалі за
адресою: вул. Шевченка, 1, на загальну суму 67 389
Про надання дозволу на
(шістдесят сім тисяч триста вісімдесят дев’ять)
здійснення
невід’ємних
гривень 78 коп., яка визначена згідно з локальним
поліпшень
орендованих
кошторисом з розрахунком договірної ціни ремонтних
підвал,1 приміщень на суму 67 389,78 робіт.
грн.
Дозвіл на ремонт надається при умові, що ФОП
Є акт перевірки локального
Лєвшакова Надія Миколаївна не буде ставити питання
кошторису УКБ.
про відшкодування орендодавцем коштів, затрачених
ним на ремонт орендованих приміщень (окрім
випадків,
передбачених
законодавством
про
приватизацію), або зарахування цих коштів в рахунок
орендної плати.
5.36.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
Про надання дозволу на 5.37.1
Відмовити
товариству
з
обмеженою
здійснення
невід’ємних відповідальністю «Захід-Спец-Буд» в наданні дозволу
поліпшень
орендованих на здійснення невід’ємних поліпшень орендованих
приміщень на суму 77 287,37 нежитлових приміщень, розташованих за адресою:
1
грн.
Північний бульвар, 3.
Є акт перевірки локального 5.37.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
кошторису УКБ.
рішення комісії до заявника.
Про надання дозволу на
здійснення
невід’ємних
поліпшень
орендованих 5.38.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового
опрацювання.
приміщень на суму 370 376,40
1
5.38.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
грн.
рішення комісії до заявника.
Є акт перевірки локального
кошторису УКБ.

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

6

-

-

6

-

-

17

№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлові приміщення

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

39. за адресою:

ТОВ «Станіслав-ІВ»
(лист від 13.06.2018р.
вх.№456/34.2-02/18)

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

Івано-Франківська
дитячо-юнацька
спортивна школа №3
(лист від 13.09.2018р.
вх.№695/34.2-02/23)

вул. Короля Данила, 3а

Нежитлові приміщення
41. за адресою:
вул. Чорновола, 6

Пропозиція
Департаменту
Нежитлові приміщення комунальних ресурсів
42. за адресою:
вул. Чорновола, 6А

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

5.39.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської
ради проект рішення про надання дозволу товариству з
обмеженою відповідальністю "Станіслав-ІВ" на
виконання ремонтних робіт в орендованих згідно з
договором оренди №ДО-3929 від 07.03.2018 р.
нежитлових будівлях та спорудах площею 343,5 кв. м,
розташованих за адресою: вул. Короля Данила, 3А, на
Про надання дозволу на
загальну суму 385 293 (триста вісімдесят п’ять тисяч
здійснення
невід’ємних
двісті дев’яносто три) гривні 68 коп., яка визначена
поліпшень
орендованих
згідно з локальним кошторисом з розрахунком
343,5 будівлі приміщень на суму 385 293,68 договірної ціни ремонтних робіт.
грн.
Дозвіл на ремонт надається при умові, що ТОВ
Є акт перевірки локального
"Станіслав-ІВ" не буде ставити питання про
кошторису УКБ.
відшкодування орендодавцем коштів, затрачених ним
на ремонт орендованих приміщень (окрім випадків,
передбачених законодавством про приватизацію), або
зарахування цих коштів в рахунок орендної плати.
5.39.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради.
5.40.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської
Про надання дозволу на ради з подальшим розглядом на сесії міської ради
закріплення
за
Івано- проект рішення про надання дозволу на закріплення на
Франківською
дитячо- праві оперативного управління за Івано-Франківською
юнацькою спортивною школою дитячо-юнацькою спортивною школою №3 нежитлову
252,5 будівля Б № 3 на праві оперативного будівлю літера Б площею 252,5 кв. м, та нежитлову
будівлю літера Ж площею 108,1 кв. м, розташовані за
108,1 будівля Ж управління.
Є погодження директора ЗШ адресою: вул. Чорновола, 130 (згідно з технічним
№28
та
директора паспортом, виготовленим станом на 03.08.2018р.).
Департаменту освіти та науки 5.40.2
Департаменту
комунальних
ресурсів
Івано-Франківської
міської підготувати відповідний проект рішення на чергове
ради.
засідання виконавчого комітету міської ради та сесію
міської ради.

25,0
будівлі
11,8
29,6
72,91

1. Доповнити перелік об’єктів 5.41.1-5.44.1 Внести на розгляд виконавчого комітету
комунальної
власності міської ради з подальшим розглядом на сесії міської
територіальної громади міста ради проект рішення про доповнення переліку об’єктів
Івано-Франківська,
комунальної власності територіальної громади міста
затверджений ухвалою Івано- Івано-Франківська, затвердженого ухвалою ІваноФранківської міської ради Франківської міської ради народних депутатів від
народних
депутатів
від 15.09.1993 р. "Про затвердження державного майна,
15.09.93р. «Про затвердження що належить до комунальної власності Іванодержавного
майна,
що Франківської Ради народних депутатів", об’єктами
належить
до
комунальної нерухомого майна за наступними адресами: вул.

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

6

-

-
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№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

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

Нежитлові приміщення
43. за адресою:
вул. Чорновола, 6Б

власності Івано-Франківської
Ради народних депутатів».
2.
Закріпити
на
праві
оперативного управління за
Департаментом освіти та науки
Івано-Франківської
міської
ради.

396,41

Нежитлові приміщення

44. за адресою:

19,1

вул. Чорновола, 6В

Івано-Франківський
Майновий
комплекс національний технічний
45. котельні за адресою: університет нафти і газу 855,7
вул. Карпатська, 15
(лист від 27.09.2018р.
вих.№30-32-68)

Нежитлові приміщення

46. за адресою:

вул. Незалежності, 9

ПП «Ера-Захід»
(лист від 28.09.2018 р.
вх.№ 740/34.2-02/18.)

202,0

Короткий зміст заяви

6

Рішення комісії

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

Чорновола, 6; вул. Чорновола, 6 А; вул. Чорновола, 6
Б; вул. Чорновола, 6 В.
5.41.2-5.44.2 Внести на розгляд виконавчого комітету
міської ради з подальшим розглядом на сесії міської
ради проект рішення про надання дозволу на
закріплення на праві оперативного управління за
Департаментом освіти та науки Івано-Франківської
міської ради об’єкти нерухомого майна за наступними
адресами: вул. Чорновола, 6; вул. Чорновола, 6 А; вул.
Чорновола, 6 Б; вул. Чорновола, 6 В.
5.41.3-5.44.3 Департаменту комунальних ресурсів
підготувати відповідний проект рішення на чергове
засідання виконавчого комітету міської ради та сесію
міської ради.

Про передачу з комунальної у
державну
власність
для
подальшого закріплення за 5.45.1 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
ІФНТУНГ
для
реалізації
виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради.
проекту
«Енергетична
академія».
5.46.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської
ради проект рішення про надання дозволу приватному
підприємству "Ера-Захід" на розтермінування сплати
Про надання дозволу на заборгованості з орендної плати, пені, 3% річних та
розтермінування
сплати інфляційних збитків, нарахованих згідно з умовами
заборгованості
з
орендної договору оренди нежитлових приміщень №ДО-3826
плати, пені, 3% річних та від 28.07.2016 року, в сумі 43 585,77 грн. у вигляді
інфляційних збитків загальною оплати її рівними долями щомісяця (жовтень –
сумою 43 585,77 грн. рівними 14 528,59 грн.; листопад - 14 528,59 грн.; грудень долями до 31.12.2018р.
14 528,59 грн.) до 31.12.2018р.
5.46.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.
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№ п/п

Назва та адреса
об’єкта оренди

Нежитлові приміщення

47. за адресою:

вул. Незалежності, 9

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

ПП «Єврокрок»
(лист від 28.09.2018 р.
вх.№ 738/34.2-02/35.)

138,0

6

Короткий зміст заяви

Рішення комісії

5.47.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської
ради проект рішення про надання дозволу приватному
підприємству "Єврокрок" на розтермінування сплати
Про надання дозволу на заборгованості з орендної плати, пені, 3% річних та
розтермінування
сплати інфляційних збитків, нарахованих згідно з умовами
заборгованості
з
орендної договору оренди нежитлових приміщень №ДО-3829
плати, пені, 3% річних та від 18.08.2016 року, в сумі 57 164,98 грн. у вигляді
інфляційних збитків загальною оплати її рівними долями щомісяця (жовтень –
сумою 57 164,98 грн. рівними 19 055,0 грн.; листопад - 19 055,0 грн.; грудень - 19
долями до 31.12.2018р.
054,98 грн.) до 31.12.2018р.

Результати
голосування
За

Пр

Утр

6

-

-

6

-

-

5.47.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати
відповідний проект рішення на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради.

6. Про включення об’єктів що підлягають приватизації.
Нежитлові приміщення
Кооператив «Авіценна»
за адресою:
(лист від 06.09.2018р.
48. вул. Кардинала
вх.№678/34.2-02/18)
Любомира Гузара, 39

Секретар комісії

137,8
72,9

1
1

Про включення до переліку 6.48.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового
опрацювання.
об’єктів
що
підлягають
6.49.2 Департаменту комунальних ресурсів довести
приватизації.
рішення комісії до заявника.

Марія Волосянко
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