
І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про потенційний об’єкт оренди 

відповідно до пункту 26 Порядку 

Тип переліку 

 

Перелік другого типу. 

Тип об’єкта Нежитлові приміщення, розташовані  в 

багатоповерховому будинку. 

Пропонований строк оренди 

 

2 роки 11 місяців. 

Пункт Методики розрахунку орендної 

плати, яким встановлено розмір 

орендної ставки за цільовим 

призначенням 

Пункт 5.2 (підпункт «в»)  Методики розрахунку і 

порядку використання плати за оренду об’єктів 

комунальної власності територіальної громади        

м. Івано-Франківська, затвердженої рішенням 

Івано-Франківської міської ради від 27.04.2007 року,        

(1,20 грн. з ПДВ в рік.) 

Інформація про наявність рішень про 

проведення інвестиційного конкурсу 

або включення об’єкта до переліку що 

підлягає приватизації 

Рішення відсутні. 

Інформація про отримання 

балансоутримувачем погодження 

органу управління 

Не передбачено Статутом 

Фотографічне зображення об’єкта  
(відеоматеріали)  

Додаються. 

Місцезнаходження об’єкта оренди 
(адреса)  

м. Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса, 2. 

Загальна/корисна площа об’єкта оренди   

(кв.м.)  
514,95 кв.м. / 431,5 кв.м. 

Характеристика об’єкта оренди  
(будівля в цілому, частина, поверх, кількість 

поверхів) 

Об’єкт оренди - нежитлові приміщення 

розташований на першому, другому та третьому 

поверхах будівлі. 

Технічний стан об’єкта оренди  
(потужність електромережі, забезпечення 

об’єкта інженерними комунікаціями) 

Об’єкт оренди забезпечений електропостачанням 

водопостачанням, водовідведенням, 

газопостачанням, індивідуальним опаленням. 

Поверховий план об’єкта, план поверху Додається. 

 

Інформація про належність об’єкта до 

пам’ятки культурної спадщини, щойно 

виявлений об’єкт культурної спадщини  
 

Будівля в якій знаходиться об’єкт оренди є 

пам’яткою архітектури місцевого значення – 

охоронний номер 339-Іф.  

Погодження органу культурної 

спадщини на передачу в оренду 

Погодження органу охорони культурної спадщини - 

лист №924/01-010/060 від 23.07. 2020 року. 

Інформація про стан реєстрації права 

власності на об’єкт  
(надається, якщо пропонований термін оренди 
більше 5 років) 

 Зареєстровано. 

 Реєстраційний номер майна 15045375.  

Дата реєстрації 20.06.2006 рік. 

Інформація про цільове призначення  
 

Орган державної влади. 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди на 

комунальні послуги або інформація про 

порядок їх компенсації  

балансоутримувачу  

Оплата комунальних послуг здійснюється 

орендарем за окремими угодами укладеними з 

надавачами послуг. 

Інформація про рішення про передачу 

пам’ятки культурної спадщини в 

довгострокову пільгову оренду  
(зазначається у разі прийняття такого рішення) 

Рішення відсутні. 

 


