
 

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 
 

Відсутні: С. Гаєвський, Л. Вінтоняк 
Порядок денний: 

1. Про затвердження Оголошення про намір передати в оренду три об'єкта комунальної 
власності територіальної громади м. Івано-Франківська, щодо яких надійшли заяви (див.  Оголошення 

про намір ).  

 
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 

Пло

ща 

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. 

Нежитлове приміщення 

спортивного залу, 
розташованого на четвертому 

поверсі в будівлі ліцею №13 за 
адресою: 

вул. Галицька, 65 

171,3 1 459 840,0 
2 роки 11 

місяців 

Для проведення 

спортивних занять без 
права розміщення 

тренажерів (з 
погодинною орендною 

платою) 

2. 

Нежитлове приміщення, 
розташоване на першому 

поверсі в будівлі  Івано-
Франківського навчально-

виховного комплексу  
«Школа - гімназія №3» І–ІІІ ст.  

за адресою: вул. Гоголя, 10 

53,0 479 180,0 
2 роки 11 

місяців 

Для проведення занять з 
ментальної арифметики 

(з погодинною орендною 
платою) 

3. 

Нежитлові приміщення 

гаражів, розташовані на 
першому поверсі в будівлі за 

адресою:  
вул. Ю. Целевича, 4А 

97,6 315 570,0 
2 роки 11 

місяців 

Для розміщення 

ветеринарної клініки. 

 

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 вимогами ISO 9001 

Введено в дію з 28.01.2019 року 

Версія 01 

Змінено сторінок 00/00 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

 

ПРОТОКОЛ № 1/КК від  28.01.2019 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 
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Згідно з порядком денним, розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб щодо 

передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська, 

комісія прийняла  

наступне рішення: 
 

1.1 Затвердити ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду три об'єкта комунальної власності 

територіальної громади м. Івано-Франківська (див. Оголошення). 
 

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 

Пло

ща 

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. 

Нежитлове приміщення 
спортивного залу, 

розташованого на четвертому 
поверсі в будівлі ліцею №13 за 

адресою: 
вул. Галицька, 65 

171,3 1 459 840,0 
2 роки 11 
місяців 

Для проведення 
спортивних занять без 

права розміщення 
тренажерів (з 

погодинною орендною 
платою) 

2. 

Нежитлове приміщення, 
розташоване на першому 

поверсі в будівлі  Івано-

Франківського навчально-
виховного комплексу  

«Школа - гімназія №3» І–ІІІ ст.  
за адресою: вул. Гоголя, 10 

53,0 479 180,0 
2 роки 11 
місяців 

Для проведення занять з 

ментальної арифметики 
(з погодинною орендною 

платою) 

3. 

Нежитлові приміщення 
гаражів, розташовані на 

першому поверсі в будівлі за 
адресою:  

вул. Ю. Целевича, 4А 

97,6 315 570,0 
2 роки 11 
місяців 

Для розміщення 
ветеринарної клініки. 

 

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 
 

Результати голосування: 
За – 6 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 
1.2 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 – 6 
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 комісії        Марія Волосянко 


