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ПРОТОКОЛ № 1/19 від  28.01.2019р. 

засідання комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду 

нежитлових приміщень та приватизації об’єктів комунальної власності міста 

 

Оригінал: Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради 
  

 

Комісія присутня в складі: 
 

М. Вітенко – голова комісії 

І. Гриненько - заступник голови комісії 

М. Волосянко – секретар комісії 

А. Кизим   

 

Ю. Шуляк 

О. Пілка 

 

 

Відсутні: С. Гаєвський, Л. Вінтоняк 
 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на продовження терміну дії раніше 

укладених договорів оренди/позички нежитлових приміщень. 

2. Про передачу в суборенду нежитлових приміщень. 

3. Різне. 

4. Про подальше використання нежитлових приміщень. 

5. Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про затвердження 

переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-

Франківська які не підлягають приватизації. 

 

 

Згідно з порядком денним комісія розглянула заяви юридичних і фізичних осіб, 

які були внесені на розгляд комісії Департаментом комунальних ресурсів Івано-

Франківської міської ради, і за результатами розгляду цих заяв прийняла наступні 

рішення (див. додаток). 

 

 

 

Голова комісії                                         Микола Вітенко 

 

 

 

Протокол вела головний спеціаліст 

відділу обліку та приватизації 

Управління комунального майна 

Департаменту комунальних ресурсів 

Івано-Франківської міської ради, 

секретар комісії                    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 № 1/19 від 28.01.2019 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 28.01.2019 року о 13
00

год. 
   

№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

1. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на продовження терміну дії раніше укладених договорів оренди/позички нежитлових приміщень. 

1.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 23 

ТОВ «Місто-НВ» 

(лист від 03.01.2019р.     

вх.№29/01-15/18) 
459,1 

1, 2, 
мезонін 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 15 років для 

використання під видавничу 
діяльність та 
книгорозповсюдження 

книжкової продукції 

державною мовою. 

1.1.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди, укладеного з товариством з обмеженою 
відповідальністю "Місто НВ" на нежитлові приміщення 

площею 459,1 кв.м (приміщення І÷ІV, 1÷3 загальною 

площею 47,1 кв. м на першому поверсі, приміщення V, 

4÷24 загальною площею 326,9 кв. м на другому поверсі та 

приміщення VІ, 25÷30 загальною площею 85,1 кв. м в 

мезоніні згідно з технічним паспортом на будинок на  

вул. Чорновола, 23, виготовленим 20.03.2006р.), 

розташовані на першому та другому поверхах і мезоніні 

будинку на вул. Чорновола, 23, на період до 31.12.2021р., 

для використання під видавничу діяльність та 

книгорозповсюдження книжкової продукції державною 
мовою. 

1.1.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

6 - - 

2.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. В. Стуса, 11А 

Громадське формування 

з охорони громадського 

порядку  

м.Івано-Франківська 

«Штаб» 

(лист від 16.01.2019р.     

вх.№34/34.2-02/20) 

23,65 1 

Про надання дозволу на 
продовження терміну дії 

договору оренди з пільговим 
нарахуванням орендної плати 
1,20 грн. з ПДВ в рік терміном 
на 2 роки 11 місяців, для  
розміщення громадського 
формування з охорони 
громадського порядку. 
Є погодження начальника 

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 на продовження терміну дії договору 

оренди, з пільговим нарахуванням орендної плати в 

розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ, укладеного з 

громадським формуванням з охорони громадського 

порядку міста Івано-Франківська "Штаб" на нежитлові 

приміщення площею 23,65 кв.м (приміщення №2, №2-А 

6 - - 



 3 

№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

управління з питань 
надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційно-оборонної 
роботи та діяльності 
правоохоронних органів 
виконавчого комітету міської 
ради. 

площею 15,5 кв.м, а також 1/2 приміщень спільного 

користування №1, №1-А, №2-Б, №4, №5 площею 8,15 

кв.м, згідно з технічним паспортом на будинок на         

ивул. Василя Стуса,11А, виготовленим 20.08.2015р.), 

розташовані на першому поверсі в будинку за адресою: 

вул. Василя Стуса, 11-А, на період до 31.12.2021р. для 

розміщення громадського формування з охорони 

громадського порядку. 

1.2.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 
відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

3.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул.Сухомлинського,6, 

корп.2 

Івано-Франківська 

обласна організація 

всеукраїнської ГО 

«Української федерації 

Таїландського боксу 

«Муей Тай» 
 (лист від 03.01.2019р.     

вх.№7/34.2-02/18) 

104,0 підвал 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

використання під 

спортивний зал, в якому 

будуть проводитися 
спортивні заняття для дітей. 

1.3.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу на 

продовження терміну дії договору оренди, укладеного з 

Івано-Франківською обласною організацією 

всеукраїнської громадської організації "Української 

федерації Таїландського боксу Муей Тай" на нежитлові 

приміщення площею 104,0 кв. м, розташовані в підвалі 

будинку на вул. Сухомлинського, 6, корп. 2, для 

використання під спортивний зал, в якому будуть 

проводитися спортивні заняття для дітей. Без підтримки 

комісії. 

1.3.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

6 - - 

4.  

Водопідвищувальна 

насосна станція 

«Каскад» за адресою:           
вул. Стуса 

ТОВ «Лайфселл» 

(лист від 14.01.2019р.     
вх.№141/01-15/19) 

15,0 

залізобе
тонна 

опора із 
щоглою 
площею 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 
договору оренди терміном до 

30 червня  2019 року для 
розміщення оператора 

телекомунікацій, що надає 
послуги з рухомого 

(мобільного) зв'язку. 

1.4.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу на 

продовження терміну дії договору оренди, укладеного з 

товариством з обмеженою відповідальністю "Лайфселл" 

на нерухоме майно (залізобетонну опору із щоглою 

площею 15,0 кв.м), розташоване за адресою: вул. Василя 

Стуса (водопідвищувальна насосна станція "Каскад"), на 

період до 30.06.2019 р. для розміщення оператора 

телекомунікацій, що надає послуги з рухомого 
(мобільного) зв'язку, з умовами, що: 

-  договір оренди на новий термін продовжуватись не 

буде; 

- у термін до 20.02.2019р. укласти угоду про 

співпрацю з КП "Івано-Франківськводоекотехпром". 

1.4.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

6 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

виконавчого комітету міської ради. 

5.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           
вул. Вовчинецька, 194В 

Мицяк Тетяна 

Анатоліївна 

(лист від 18.01.2019р.     
вх.№40/34.2-02/19) 

 

 

4,4 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 
на 2 роки 11 місяців для 

використання під 

господарські потреби. 

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 фізичною особою Мицяк 

Тетяною Анатоліївною на нежитлове приміщення  

площею 4,4 кв. м (приміщення №1, згідно з технічним 

паспортом на будинок на вул.Вовчинецькій,194В, 

виготовленим 10.10.2016р.), розташоване на першому 

поверсі в будинку за адресою: вул.Вовчинецька,194В, на 
період до 31.12.2021 р. для використання під 

господарські потреби, з умовою, що орендар 

зобов’язується: 

- 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. 

6 - - 

6.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Степана Бандери, 

10Г 

ФОП Самуляк Юрій 

Миколайович 

(лист від 22.01.2019р.     

вх.№44/34.2-02/35) 

97,0 1 

Про надання дозволу на 
продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців ля 

використання під їдальню, 

яка не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи.  

Є погодження директора 

Департаменту освіти та 

науки до 28.02.2019р. 

1.6.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди, укладеного з фізичною особою-
підприємцем Самуляком Юрієм Миколайовичем на 

нежитлові приміщення площею 97,0 кв. м, розташовані 

на першому поверсі в будівлі за адресою: вул.Степана 

Бандери, 10Г, на період до 28.02.2019р., для 

використання під їдальню, яка не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи, з умовою, що орендар 

зобов’язується: 

- у термін до 20.02.2019р. укласти угоду про 

співпрацю з Департаментом освіти та науки Івано-

Франківської міської ради. 

1.6.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 
виконавчого комітету міської ради. 

6 - - 

2. Про передачу в суборенду нежитлових приміщень. 

7.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Дністровська, 26 

ГО «Туристична 

асоціація  

Івано-Франківщини» 

(лист від 14.01.2019р.     

91,6 4 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору суборенди 

нежитлових приміщень 

2.7.1 Дати дозвіл Департаменту комунальних ресурсів 

Івано-Франківської міської ради на продовження терміну 

дії договору суборенди укладеного з громадською 

організацією «Туристична асоціація Івано-Франківщини» 

6 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

вх.№24/34.2-02/18) 

 

Департамент 

комунальних ресурсів 

Івано-Франківської 

міської ради 

площею 46,4 кв.м, 

розташованих на 

четвертому поверсі 

терміном до 31.12.2019р. 

для здійснення статутних 

завдань організації. 

на нежитлові приміщення площею 46,4 кв.м, розташовані 

на четвертому поверсі за адресою: вул. Дністровська, 26, 

терміном до 31.12.2019р., але не довше ніж на період дії 

договору оренди №ДО-3791 від 24.03.2016р. для 

здійснення статутних завдань організації, при умові що, 

громадська організація «Туристична асоціація Івано-

Франківщини» укладе угоду з Департаментом 

комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради 

щодо продовження цього договору суборенди. У випадку 
якщо громадська організація «Туристична асоціація 

Івано-Франківщини» відмовиться підписати угоду п.2.7.1 

протоколу № 1/19 від 28.01.2019р. буде вважатись таким 

що втратив чинність з 28.01.2019р.  
2.7.2 Департаменту комунальних ресурсів довести рішення 
комісії до заявника та підписати угоду про продовження дії 

договору суборенди з ГО «Туристична асоціація Івано-
Франківщини». 

8.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Дністровська, 26 

Головне  управління 

Національної поліції в 

Івано-Франківській 

області 

(лист від 16.01.2019р.) 

Департамент 

комунальних ресурсів 

Івано-Франківської 

міської ради 

91,6 4 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 
договору суборенди 

нежитлових приміщень 

площею 23,5 кв.м, 

розташованих на 

четвертому поверсі 

терміном до 31.12.2019р. 

для розміщення відділу 

поліції. 

2.8.1 Дати дозвіл Департаменту комунальних ресурсів Івано-
Франківської міської ради на продовження терміну дії 

договору суборенди укладеного з головним управлінням 
Національної поліції в Івано-Франківській області на 

нежитлові приміщення площею 23,5 кв.м, розташовані на 
четвертому поверсі за адресою: вул. Дністровська, 26, 

терміном до 31.12.2019р., але не довше ніж на період дії 
договору оренди №ДО-3791 від 24.03.2016р. для розміщення 

відділу поліції, при умові що, головне управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області укладе 
угоду з Департаментом комунальних ресурсів Івано-

Франківської міської ради щодо продовження цього 
договору суборенди. У випадку якщо головне управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області 
відмовиться підписати угоду п.2.8.1 протоколу № 1/19 від 

28.01.2019р. буде вважатись таким що втратив чинність з 
28.01.2019р.  

2.8.2 Департаменту комунальних ресурсів довести рішення 
комісії до заявника та підписати угоду про продовження дії 

договору суборенди з головним управлінням Національної 
поліції в Івано-Франківській області. 

6 - - 

3. Різне 

9.  
Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Тролейбусна, 22А 

Івано-Франківський 

міський військовий 

комісаріат 
347,05 1 

Про виділення приміщення 

для розміщення Івано-

Франківського 

3.9.1 Відкласти для доопрацювання звернення Івано-

Франківського міського військового комісаріату, щодо 

виділення нежитлових приміщень, розташованих на 

6 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

(лист від 09.01.2019р.     

вх.№61/01-10/11) 

Івано-Франківський 

обласний військовий 

комісаріат 

(лист від 19.09.2018р.     

вх.№4521/01-15/11) 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки. 

першому поверсі в будинку за адресою:                                 

вул. Тролейбусна, 22А, оскільки зазначені приміщення 

перебувають в оренді Департаменту культури Івано-

Франківської міської ради згідно з договором оренди 

№ДО-3825 від 26.07.2016. терміном дії до 31.05.2019р. 

3.9.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

10.  

Нежитлові приміщення 
за  адресою: 

вул. Молодіжна, 54 

ГО «Культурно-освітнє 

товариство інвалідів 

«УМГ» 

(лист від 04.01.2018р.     

вх.№9/34.2-02/20) 

203,2 1 

Про надання дозволу на 
здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованих 
приміщень на суму                    

312 004,80 грн. 
Є акт перевірки локального 

кошторису УКБ. 

3.10.1 Відмовити громадській організації «Культурно-

освітнє товариство інвалідів «УМГ» в наданні дозволу на 

здійснення невід’ємних поліпшень орендованих 
нежитлових приміщень, розташованих за адресою:               

вул. Молодіжна 54. 

3.10.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

6 - - 

11.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Короля Данила, 11 

ПП «Редакція часопису 

«Вперед» 

(лист від 27.12.2018р.     
вх.№1007/34.2-02/18) 

86,8 1 

Про надання дозволу на 

переукладення договору 

оренди №ДО-2984 від 

20.12.2006р. з пільговим 

нарахуванням орендної 

плати 1,20 грн. в рік з ПДВ 
терміном на 15 років для 

здійснення редакційно-

видавничої діяльності. 

3.11.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради з подальшим розглядом на сесії міської ради проект 

рішення про надання дозволу на укладення  договору 

оренди з пільговим нарахуванням орендної плати в 

розмірі 1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ, з приватним 

підприємством "Редакція часопису "Вперед" на 

нежитлові приміщення площею 86,8 кв. м (приміщення 

№№ І, 1÷7 згідно з технічним паспортом на будинок на 
вул. Короля Данила, 11, виготовленим 10.08.2015р.), 

розташовані на першому поверсі в будинку на 

вул.Короля Данила, 11, терміном на 15 років, для 

здійснення редакційно-видавничої діяльності. 

3.11.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

6 - - 

12.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           
вул. Тролейбусна, 18 

Підприємець Бондарчук 

Лариса Василівна 
(лист від 05.01.2019р.     

вх.№17/34.2-02/18) 

  

Про надання дозволу на 

здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованих 

приміщень на суму 
45 729,60 грн. 

Є акт перевірки локального 

кошторису УКБ. 

3.12.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу приватному 

підприємцю Боднарчук Ларисі Василівні на виконання 

ремонтних робіт в орендованих згідно з договором 

оренди №ДО-3878 від 28.02.2017р. нежитлових 

приміщеннях площею 13,6 кв.м, розташованих на 

першому поверсі в будинку за адресою:                                    
вул. Тролейбусна, 18, на загальну суму 45 729 (сорок 

п’ять тисяч сімсот двадцять дев’ять) гривень 60 коп., яка 

визначена згідно з локальним кошторисом з розрахунком 

договірної ціни ремонтних робіт. 

Дозвіл на ремонт надається при умові, що ПП 

Боднарчук Л.В. не буде ставити питання про 

6 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

відшкодування орендодавцем коштів, затрачених ним на 

ремонт орендованих приміщень (окрім випадків, 

передбачених законодавством про приватизацію), або 

зарахування цих коштів у рахунок орендної плати. 

3.12.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

13.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Січових Стрільців, 

56 

Івано-Франківська 

громадська організація 

«Перспектива» 

лист від 25.01.2019р.      

44,7 4 

Про надання дозволу на 

здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованих 

приміщень на суму 100 

080,00 грн. 

Є акт перевірки локального 

кошторису УКБ. 

3.13.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу Івано-

Франківській міській громадській організації  
"Перспектива" на виконання ремонтних робіт в 

орендованих згідно з договором оренди №ДО-3941 від 

25.06.2018р. нежитлових приміщеннях площею 44,7 кв.м, 

розташованих на четвертому поверсі в будинку за 

адресою: вул. Січових Стрільців, 56, на загальну суму  

100 080 (сто тисяч вісімдесят) гривень 00 коп., яка 

визначена згідно з локальним кошторисом з розрахунком 

договірної ціни ремонтних робіт. 

Дозвіл на ремонт надається при умові, що МГО 

"Перспектива" не буде ставити питання про 

відшкодування орендодавцем коштів, затрачених ним на 
ремонт орендованих приміщень (окрім випадків, 

передбачених законодавством про приватизацію), або 

зарахування цих коштів у рахунок орендної плати. 

3.13.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

6 - - 

14.  

Нежитлові приміщення 
за  адресою: 

вул. Чорновола, 23 

ТОВ «Місто-НВ» 
(лист від 25.01.2019р.     

вх.№52/34.2-02/18) 

 

459,1 
1,2, 

мезонін 

Про надання дозволу на 

здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованих 
приміщень на суму 

2 052 165, 60 грн. 

Є акт перевірки локального 

кошторису УКБ. 

3.14.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу товариству з 

обмеженою відповідальністю  "Місто-НВ" на виконання 

ремонтних робіт в орендованих згідно з договором 

оренди №ДО-3795 від 28.04.2016р. нежитлових 

приміщеннях площею 459,1 кв.м, розташованих в будівлі 

за адресою: вул. Чорновола, 23, на загальну суму 
2 052 165 (два мільйони п’ятдесят дві тисячі сто 

шістдесят п’ять гривень) 60 коп., яка визначена згідно з 

локальним кошторисом з розрахунком договірної ціни 

ремонтних робіт. 

Дозвіл на ремонт надається при умові, що ТОВ 

"Місто-НВ" не буде ставити питання про 

відшкодування орендодавцем коштів, затрачених ним на 

6 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

ремонт орендованих приміщень (окрім випадків, 

передбачених законодавством про приватизацію), або 

зарахування цих коштів у рахунок орендної плати. 

3.14.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

15.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Млинарська, 21 

Департамент охорони 

здоров’я  

Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації 
(лист від 29.12.2018р.     
вх.№6085/01-13/06)  

будівлі  

Про передачу у власність 

територіальної громади сіл, 
селищ, міст області цілий 

майновий комплекс Івано-

Франківської 

психоневрологічної лікарні 

№1. 

3.15.1 Відхилити звернення Департаменту охорони 

здоров’я Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації в наданні дозволу на передачу з 

комунальної власності територіальної громади міста 
Івано-Франківська до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області цілісний майновий 

комплекс Івано-Франківської обласної 

психоневрологічної лікарні №1. 

3.15.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

6 - - 

16.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Довга, 42 

Чорний Олег 

Леонідович 
(лист від 23.01.2019р.     

вх.№46/34.2-02/35) 

126,5 підвал 

Про надання дозволу на 

внесення змін в договір 
оренди № ДО-3480 від 

17.10.2011р. в частині зміни 

балансоутримувача з КЗ 

«Міська поліклініка №2» на 

КНП «Центр первинної 

медичної і консультативно-

діагностичної допомоги 

Івано-Франківської міської 

ради». 

3.16.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на внесення змін в частині 

зміни балансоутримувача на комунальне некомерційне 

підприємство "Центр первинної медичної і 

консультативно-діагностичної допомоги Івано-
Франківської міської ради" до договору оренди №ДО-

3480 від 17.10.2011р., укладеного з фізичною особою-

підприємцем Чорним Олегом Леонідовичем, нежитлові 

приміщення площею 126,5 кв.м, розташовані в підвалі 

будівлі за адресою: вул. Довга, 42. 

Фізичній особі-підприємцю Чорному О. Л. до 

20.02.2019 р. укласти угоду про співпрацю з 

комунальним некомерційним підприємством "Центр 

первинної медичної і консультативно-діагностичної 

допомоги Івано-Франківської міської ради". 

3.16.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 
виконавчого комітету міської ради. 

6 - - 

4. Про подальше використання нежитлових приміщень. 

17.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Є. Коновальця, 121 
 32,9 1 

Про подальше використання 

нежитлових приміщень. 

3.17.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання. 
6 - - 
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№ 

п/п 

Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати 

голосування 

За Пр. Утр. 

18.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 
вул.Санаторна,2,              

с.Вістова,  

Калуського району, 

Івано-Франківської 

області 

Дитячо-юнацький 

пластовий центр 
(лист від 17.01.2019р.     
вх.№6085/01-13/06) 

корпус 

літера 

«Г» 

732,7 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати 1,20 грн. в 

рік з ПДВ терміном на 2 
роки 11 місяців для 

здійснення статутних 

завдань Дитячо-юнацького 

пластового центру. 

Є погодження директора 

Департаменту освіти та 

науки та директора ПЗОВ 

«Лімниця». 

3.18.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

надання дозволу на укладення  договору оренди з 

пільговим нарахуванням орендної плати в розмірі              

1,20 грн. в рік з урахуванням ПДВ, з комунальною 

організацією "Дитячо-юнацький пластовий центр                   

м. Івано-Франківська" на нежитлові приміщення площею 

732,7 кв.м (приміщення №№ 1÷75, розташовані на 
першому та другому поверхах корпусу літера Г, згідно з 

технічним паспортом на оздоровчий комплекс "Лімниця" 

за адресою: вул.Санаторна,2, с.Вістова, Калуського 

району, Івано-Франківської області, виготовленим 

20.05.2003р.), розташовані за адресою: вул. Санаторна,2, 

с. Вістова, Калуського району, Івано-Франківської 

області, на період до 31.12.2021р. для здійснення 

статутних завдань Дитячо-юнацького пластового центру. 

3.18.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 
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5. Розглянувши та обговоривши проект рішення міської ради «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Івано-Франківська, які не підлягають приватизації», комісія вирішила: 
 

5.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради схвалити на засіданні міськвиконкому та внести на розгляд сесії міської ради проект рішення 
«Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська, які не підлягають приватизації». 

 

 

 

 

 

 

 Секретар комісії                                                                                           Марія Волосянко 
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