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ПРОТОКОЛ № 18/КК від  26.12.2018 року 

засідання конкурсної комісії з надання в оренду на конкурсній основі 

об’єктів оренди (далі - конкурсна комісія) 
 

Оригінал: Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради 
  

 

Конкурсна комісія присутня в складі: 
 

М. Вітенко – голова конкурсної комісії 

І. Гриненько - заступник голови конкурсної комісії 

М. Волосянко – секретар конкурсної комісії 

А. Кизим  

 

О. Пілка  

Ю. Шуляк 

Л. Вінтоняк  

 

 

Відсутні: С. Гаєвський 

Порядок денний: 
 

1.  Про проведення комерційного конкурсу на право укладення договорів оренди об’єктів 

комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська згідно публікації в газеті 

«Західний кур’єр» від  29.11.18 №48 (1673).  
доповідач Гриненько І.І. – директор Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, заступник голови 

конкурсної комісії. 
 

           Програма комерційного конкурсу на право укладення договорів оренди та умови 

конкурсу,  які було  опубліковано в газеті «Західний кур’єр», приведені нижче: 
 

 

 

№ 

п/п 
Назва об'єкта оренди, його 

адреса та місце 

розташування 

Площа 

примі-

щення,  

кв. м 

 

Термін на який 

укладається 

договір оренди 

Цільове 

призначення щодо 

подальшого 

використання 

об'єкта оренди 

Початковий розмір 

орендної  

плати з ПДВ, 

встановлений 

конкурсною 

комісією, грн. 

Сума застави 

за участь у 

конкурсі, яку 

вносить 

претендент, 

грн. 

   
 
 
 
1 

Частина нежитлового 

приміщення, 

розташованого в будівлі 

КНП «Центр первинної 

медичної і 

консультативно-

діагностичної допомоги 

Івано-Франківської 

міської ради» за адресою: 

вул. Вовчинецька, 196А 

3,0 

2 роки 11 

місяців з дня 

затвердження 

протоколу 

засідання 

конкурсної 

комісії про 

визначення 

переможця 

конкурсу. 

Для розміщення 

платіжного 

терміналу.  

342,05 2055,0 

 
 
 
 

2 

Частина нежитлового 

приміщення, 

розташованого в будівлі 

КНП «Центр первинної 

медичної і 

консультативно-

діагностичної допомоги 

Івано-Франківської 

міської ради» за адресою: 

вул. Франка, 30 

3,0 

2 роки 11 

місяців з дня 

затвердження 

протоколу 

засідання 

конкурсної 

комісії про 

визначення 

переможця 

конкурсу. 

Для розміщення 

платіжного 

терміналу. 

560,0 3360,0 

 

 
 
3 

Частина нежитлового 

приміщення, 

розташованого в будівлі 

КНП «Центр первинної 

медичної і 

консультативно-

діагностичної допомоги 

Івано-Франківської 

міської ради» за адресою: 

вул. Чорновола, 59А 

3,0 

2 роки 11 

місяців з дня 

затвердження 

протоколу 

засідання 

конкурсної 

комісії про 

визначення 

переможця 

конкурсу. 

Для розміщення 

платіжного 

терміналу. 

480,0 2880,0 



 2 

 

1.  Переможці конкурсу зобов'язуються: 

а) підписати протоколи засідання конкурсної комісії у день проведення конкурсу;  

б) у 10-денний термін з дня затвердження виконавчим комітетом міської ради протоколів засідання конкурсної комісії укласти з 

орендодавцем договори оренди об'єктів оренди з врахуванням результатів конкурсу, викладених в протоколах засідання конкурсної  

комісії; 

в) своєчасно сплачувати за об'єкти оренди орендну плату, визначену за результатами конкурсу, розмір якої щомісячно буде 

коригуватися на офіційно встановлений індекс інфляції; 

г) своєчасно та в повному обсязі вносити плату  за надані  підприємствами і установами міста комунальні послуги;  

д) компенсувати витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки конкретного об'єкта оренди; 

е) укласти угоду про співпрацю з КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської 

міської ради» протягом 20-ти днів з дня укладення договорів оренди. 

2. Переможцем конкурсу конкретного об’єкта оренди буде визначено учасника, який запропонує найвищий розмір орендної плати 

при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. 

3. Учасниками конкурсу можуть бути юридичні та фізичні особи-підприємці, які сплатили заставу за участь в конкурсі по 

конкретних об'єктах оренди. Застава за участь в конкурсі перераховується на розрахунковий рахунок управління державної 

казначейської служби України у м. Івано-Франківську Івано-Франківської області № 34223999009002 в Казначейство України, МФО 

899998, код ЄДРПОУ 37952250. Внесена застава за участь у конкурсі зараховується переможцеві конкурсу в рахунок майбутніх 

платежів за об'єкти оренди, а учасникам конкурсу, які не стали переможцями, ця застава повертається.  

Конкурс відбудеться  26.12.2018 року о 1100  год. в кабінеті 306 виконавчого комітету міської ради. 

4. Переможці конкурсу, які не підпишуть протоколи засідання конкурсної комісії або не укладуть договори оренди об'єктів оренди 

в терміни, встановлені умовами конкурсу, застава на участь в конкурсі не повертається. Такі учасники конкурсу втрачають право на 

укладення договору оренди об'єкта оренди, а відповідний вказаний об'єкт оренди буде повторно виставлено на конкурс.  

Заяви на участь в конкурсі подаються до Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради за адресою:                       

м.Івано - Франківськ, вул. Леся Курбаса, 2, перший поверх в термін до 21.12.2018 року до 1600 год. 

    

2. Про повторний розгляд заяв, що надійшли від юридичних осіб згідно з оголошенням про намір 

передати в оренду об’єкти комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська, 
опублікованим в газеті «Західний кур’єр» від  08.11.18 №45 (1670) на нежитлові приміщення 

четвертого поверху площею 48,6 кв.м за адресою: вул.Січових Стрільців, 56, та прийняття рішення про 

передачу їх в оренду. 
доповідач Гриненько І.І. – директор Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, заступник голови 

конкурсної комісії. 

 

3. Про затвердження оголошення про намір передати в оренду об’єкти комунальної власності 
територіальної громади м.Івано-Франківська, щодо яких надійшли заяви (проект оголошення про 

намір наведено нижче). 
доповідач Гриненько І.І. – директор Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, заступник голови 

конкурсної комісії. 
 

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об'єкти комунальної власності 
територіальної громади м. Івано-Франківська. 

 

№ 

п/п 

Дані про об'єкти  

Назва об'єкта оренди, 

його адреса та місце 

розташування 

Площа 

кв. м 

Вартість об'єкта 

оренди згідно зі 

звітом  про 

незалежну 

оцінку без ПДВ, 

грн. 

Максималь-

ний  

термін 

оренди 

Цільове призначення 

 щодо подальшого 

використання об'єкта 

оренди 

 

1. 

Нежитлові приміщення, 

розташовані в підвалі 
будинку за адресою: 

вул. Січових Стрільців, 56 

98,9 280 160,0 
2 роки 11 
місяців 

Для розміщення 
благодійної організації. 

2. 

Нежитлові приміщення, 

розташовані на першому 
поверсі будинку за 

адресою: 
вул. Січових Стрільців, 46А 

37,7 278 900,0 
2 роки 11 
місяців 

Для розміщення 
громадської організації. 

 

Заяви про оренду зазначених об'єктів (обов'язково вказати дату та номер газети "Західний кур'єр", в якому опублікована 
інформація про об'єкти оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса, 2, перший поверх. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди 
Орендодавець оголосить конкурс на право його оренди  відповідно до вимог абзацу 3 частини четвертої ст.9 Закону 
України "Про оренду державного та комунального майна". За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та 
години у відділ оренди Управління комунального майна Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської 
ради за адресою:  вул. Леся Курбаса, 2, перший поверх, або за тел. 53-02-19, 55-21-06.  

Конкурсна комісія виконавчого комітету міської ради 
 

 

Згідно з порядком денним комісія розглянула питання, які були внесені на розгляд 

комісії, і за результатами розгляду цих питань прийняла наступні рішення: 
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 1. Керуючись "Положенням про проведення конкурсів на право укладення договорів оренди 

об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська", затвердженим 
рішенням Івано-Франківської міської ради від 27.04.2007р., Департаментом комунальних ресурсів 

Івано-Франківської міської ради було доведено до відома членів конкурсної комісії, інформацію 

про те, що на комерційний конкурс на право укладення договорів оренди об’єктів комунальної 

власності виставлялося три об'єкти згідно публікації в газеті "Західний кур’єр" 29.11.18 № 48 
(1673): 

- частина нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м, розташованого в будівлі КНП «Центр 

первинної медичної і консультативно -діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» 
за адресою: вул. Вовчинецька, 196А; 

- частина нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м,  розташованого в будівлі КНП «Центр 

первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» за 
адресою: вул. Франка, 30; 

- частина нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м, розташованого в будівлі КНП «Центр 

первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» за 

адресою: вул. Чорновола, 59А. 
На участь у конкурсі по кожному об’єкту було подано по дві заяви. 

Всі учасники комерційного конкурсу подали повний пакет документів для участі в конкурсі, 

застава за участь в комерційному конкурсі проплачена повністю та вчасно. 
Комісія вирішила провести комерційний конкурс на право укладення договорів оренди на 

частину нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м, розташованого за адресою:                                   

вул. Вовчинецька, 196А; частину нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м, розташованого за 
адресою: вул. Франка, 30 та частину нежитлового приміщення площею 3,0 кв.м, розташованого за 

адресою: вул. Чорновола, 59А. Результати конкурсу оформити окремими протоколами, які внести 

у встановленому порядку для затвердження на чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради. 

Результати голосування: 

За – 7 

Проти – 0 
Утримались – 0  

 

2. Враховуючи те, що нежитлові приміщення площею 48,6 кв.м, розташовані на четвертому поверсі 

в будівлі за адресою: вул. Січових Стрільців, 56, не є вільними та перебувають в користуванні юридичної 
особи на підставі рішення міської ради №376-22 від 14.12.2018 р.,  комісія вирішила: 

 

2.1 Відмовити в наданні дозволу на передачу в оренду нежитлових приміщень четвертого поверху 
площею 48,6 кв.м, розташованих в будівлі на вул. Січових Стрільців, 56. 

2.2 Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради повідомити 

заявників про рішення комісії. 
2.3 Скасувати п. 8 оголошення про намір передати в оренду об’єкти комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська, затвердженого на засіданні комісії, яке відбулось 

06.11.2018 р. (п. 2.1 протоколу №15/КК від 06.11.18).  
 

 

Результати голосування: 

За – 7 

Проти – 0 

Утримались – 0  
 

 

3. За результатами розгляду заяв, що надійшли від юридичних та фізичних осіб щодо оренди 
об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська, комісія вирішила:  

 

 

3.1 Затвердити оголошення про намір передати в оренду об’єкт комунальної власності 

територіальної громади м.Івано-Франківська (див. Оголошення про намір). 
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ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об'єкт комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська. 
 

№ 

п/п 

Дані про об'єкт 

Назва об'єкта оренди, 

його адреса та місце 

розташування 

Площа 

кв. м 

Вартість об'єкта 

оренди згідно зі 

звітом  про 

незалежну 

оцінку без ПДВ, 

грн. 

Максималь-

ний  

термін 

оренди 

Цільове призначення 

 щодо подальшого 

використання об'єкта 

оренди 

 

1. 

Нежитлові приміщення, 
розташовані в будівлі за 

адресою: 
вул. Січових Стрільців, 46А 

37,7 278 900,0 
2 роки 11 

місяців 

Для розміщення 

громадської організації. 

 

Заяви про оренду зазначеного об'єкта (обов'язково вказати дату та номер газети "Західний кур'єр", в якому 
опублікована інформація про об'єкти оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування 
оголошення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса, 2, перший поверх. У разі надходження двох і більше заяв 
на один об'єкт оренди Орендодавець оголосить конкурс на право його оренди  відповідно до вимог абзацу 3 частини 
четвертої ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". За додатковою інформацією слід 
звертатися у робочі дні та години у відділ оренди Управління комунального майна Департаменту комунальних ресурсів 
Івано-Франківської міської ради за адресою:  вул. Леся Курбаса, 2, перший поверх, або за тел. 53-02-19, 55-21-06.  

Конкурсна комісія виконавчого комітету міської ради 

 

3.2 Відкласти для додаткового опрацювання питання про оголошення наміру про передачу в оренду 

об’єкта комунальної власності територіальної громади м.Івано-Франківська - нежитлових 

приміщень, розташованих в підвалі будинку за адресою: вул. Січових Стрільців, 56. 

3.3. Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради організувати роботу 
щодо публікації оголошення про намір передати в оренду об’єкти комунальної власності 

територіальної громади м.Івано-Франківська в газеті "Західний кур'єр" та розміщення на                   

Веб - сайті виконавчого комітету міської ради. 
 

Результати голосування: 

За – 7 

Проти – 0 
Утримались – 0 

 

 

 

 

Голова конкурсної комісії                                                                 Микола Вітенко 
 

 

 

Протокол вела: головний спеціаліст 

відділу обліку та приватизації 

Управління комунального майна  

Департаменту комунальних ресурсів   

Івано-Франківської міської ради, 

секретар конкурсної комісії          Марія Волосянко 
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