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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

 

ПРОТОКОЛ № 6/19 від  08.05.2019р. 

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 

Л. Вінтоняк 

 

Відсутні: С. Гаєвський 
 

 

Порядок денний: 

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

укладених договорів оренди/позички нежитлових приміщень. 

2. Про розірвання (припинення) договорів оренди/позички нежитлових приміщень. 

3. Про подальше використання нежитлових приміщень. 

4. Різне. 

5. Про включення до переліку 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 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 № 6/19 від 08.05.2019 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 08.05.2019 року о 09
45

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. Дністровська, 28 

Департамент культури  

Івано-Франківської 

міської ради  

(лист від 04.04.2019р.     

вн.№96/44-20) 

345,16 
підвал, 

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 служб 

Департаменту культури. 

Є погодження начальника 
фінансового управління 

виконавчого комітету 

міської ради. 

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 оренди нежитлових 

приміщень з пільговим нарахуванням орендної плати в 

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

Департаментом культури Івано-Франківської міської 

ради на нежитлові приміщення площею 345,16 кв. м 

(приміщення Х площею  23,8 кв.м і частина приміщення 

ІV площею 7,23 кв.м, розташовані в підвалі будівлі, 

приміщення №№5÷9,12 площею 247,7 кв. м, частина 

приміщень №1 та №13 площею 58,73 кв. м, ½ 

приміщення №10 площею 2,15 кв. м та ½ приміщень 

№№21÷24 загальною площею 5,55 кв. м, розташовані на 
першому поверсі будівлі згідно з технічним паспортом на 

будівлю за адресою: вул.Дністровська,28, виготовленим 

01.11.2012р.), розташовані в підвалі та на першому 

поверсі будівлі за адресою: вул.Дністровська,28, на 

період до 30.04.2022р. для розміщення служб 

Департаменту культури. 

1.1.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

2.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Шухевичів, 35 

Громадська організація  

«Арт Ренесанс»  

(лист від 15.04.2019р.     

вх.№311/34.2-02/20) 

55,9 3 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

1.2.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди, укладеного з Громадською організацією 

7 - - 
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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. 

використання під 

хореографічний зал. 

Є погодження директора 

гімназії №2 та директора 

Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської 

міської ради. 

"АРТ Ренесанс" на нежитлові приміщення площею                 

55,9 кв. м, розташовані на третьому поверсі в будівлі 

Івано-Франківської гімназії №2 за адресою: 

вул.Шухевичів,35, на період до 30.04.2022р., для 

використання під хореографічний зал на умовах 

погодинної орендної плати з умовою, що орендар 

зобов’язується: 

- у термін до 20.07.2019р. укласти угоду про співпрацю з 

адміністрацією Івано-Франківської гімназії №2; 
- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки об'єкта оренди. 

1.2.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

3.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 49 

Івано-Франківський 

обласний фонд 

милосердя і здоров’я  

(лист від 16.04.2019р.     

вх.№317/34.2-02/20) 

41,4 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 
на 2 роки 11 місяців для 

використання під офіс. 

Є погодження начальника 

управління охорони 

здоров’я та директора КНП 

«Івано-Франківський 

міський клінічний 

перинатальний центр». 

1.3.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди, укладеного з Івано-Франківським 

обласним фондом милосердя і здоров’я на нежитлові 

приміщення площею 41,4 кв. м (приміщення                        

№№ 0102÷0106 розташовані в цоколі згідно з технічним 
паспортом на будівлю на вул.Чорновола,49, 

виготовленим 13.02.2012р.), розташовані в цоколі будівлі 

КНП "Івано-Франківський міський клінічний 

перинатальний центр" за адресою: вул. Чорновола, 49, на 

період до 30.04.2022р., для використання під офіс, з 

умовою, що орендар зобов’язується: 

- у термін до 20.07.2019р. укласти угоду про співпрацю з 

адміністрацією КНП "Івано-Франківський міський 

клінічний перинатальний центр". 

1.3.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

4.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Матейка, 34 

ФОП Остапчук Аліна 

Вікторівна 

(лист від 16.04.2019р.     

вх.№320/34.2-02/35) 

3,0 цоколь 

Про надання дозволу на 
продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

розміщення торгівельного 

автомату, що відпускає 

непродовольчі товари. 

Є погодження начальника 

1.4.1 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 Остапчук Аліною Вікторівною на 

частину нежитлового приміщення площею 3,0 кв. м, 

розташованого в цоколі міської клінічної лікарні №1 за 

адресою: вул. Матейка, 34, на період до 30.04.2022р., для 

7 - - 
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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. 

управління охорони 

здоров’я та головного лікаря 

міської клінічної лікарні 

№1. 

розміщення торгівельного автомату, що відпускає 

непродовольчі товари з умовою, що орендар 

зобов’язується: 

- у термін до 20.07.2019р. укласти угоду про співпрацю з 

адміністрацією міської клінічної лікарні №1; 

- відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням 

незалежної оцінки об'єкта оренди. 

1.4.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 
виконавчого комітету міської ради. 

5.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Набережна, 8А 

ПрАТ «ВФ Україна» 

(лист від 18.04.2019р.     

вх.№325/34.2-02/18) 
20,0 

частин

а труби, 
площад

ка 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

розміщення обладнання 

оператора телекомунікацій, 

які надають послуги з 

рухомого (мобільного) 
зв’язку. 

Є погодження ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерг

о». 

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 приватним акціонерним 

товариством "ВФ Україна" на нерухоме майно - 

частину труби з прилеглою технічною площадкою 

котельні площею 20,0 кв.м, розташоване  за адресою:   

вул. Набережна, 8А, на період до 30.04.2022р., для 

розміщення обладнання оператора телекомунікацій, які 

надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, з 

умовою, що орендар зобов’язується: 
- у термін до 20.07.2019р. укласти угоду про співпрацю з 

ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" 

- 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. 

7 - - 

6.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Короля Данила, 37 

Івано-Франківське 

садівницьке товариство 

«За мир»  

(лист від 20.03.2019р.     

вх.№196/34.2-02/18) 

11,9 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

розміщення неприбуткової 

організації. 

1.6.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання. 

 

1.6.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

7 - - 

7.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 128 

Громадська організація 

«Добровольчий 

Український корпус» 

(лист від 27.03.2019р.     

вх.№226/34.2-02/20) 

210,9 1 

1.Про надання дозволу на 
продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

розміщення громадської 

організації.  

2. Про надання дозволу на 

1.7.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання. 

 

1.7.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

7 - - 
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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. 

звільнення від сплати 

орендної плати на період дії 

договору оренди №ДО-3837 

від 26.08.2016р. 

Без підтримки директора 

МЦС «Рух» (лист від 

06.05.2019р.     

вх.№364/34.2-02/35). 

8.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Вовчинецька, 81А  

ТОВ «Укрметресурс» 

(лист від 25.04.2019р.     

вх.№1978/01-18/19) 
22,0 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном 

на 2 роки 11 місяців для 

використання під склад для 

зберігання металу. 

1.8.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу на 
продовження терміну дії договору оренди, укладеного з 

товариством з обмеженою відповідальністю 

"Укрметресурс" на нежитлове приміщення колишнього 

гаража площею 22,0 кв.м, розташованого в 

одноповерховій металево - каркасній споруді в дворі 

будинку за адресою: вул. Вовчинецька, 81А, на період до 

31.07.2019р., для використання під склад для зберігання 

металу, з умовою, що орендар зобов’язується: 

- у термін до 30.06.2019р. виконати роботи з благоустрою 

території прилеглої до об’єкта оренди. 

  1.8.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 
відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

2. Про розірвання (припинення) договорів оренди/позички нежитлових приміщень. 

9.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Військових 

ветеранів, 10А 

Громадська організація  

«Івано-Франківська 

спілка членів сімей і 

родин загиблих, 

померлих та безвісти 

зниклих в зоні АТО» 

(лист від 28.02.2019р.     

вх.№967/01-15/20) 

13,79 1 

Про надання дозволу на 

дострокове розірвання 

договору оренди №ДО-3963 

від 30.11.2018р. за взаємною 

згодою сторін. 

2.9.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання. 

 

2.9.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

7 - - 

3. Про подальше використання нежитлових приміщень. 

10.  

Нежитлові приміщення 

котельні за адресою:           

с. Крихівці  
вул. Данила 

Галицького, 57/а 

Державне міське 

підприємство «Івано-

Франківськтепло-

комуненерго» 
(лист від 18.03.2019р.     

вх.№186/34.2-02/17)  

144,2  

Про надання дозволу на 

передачу в оренду або 

проведення будь яких інших 
процесуальних дій відносно 

даного приміщення. 

3.10.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання. 

3.10.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 
рішення комісії до заявника. 

7 - - 
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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. 

4. Різне. 

11.  

Нежитлові приміщення 
за адресою:           

вул. Шухевичів, 35 

ГО «Арт Ренесанс» 
(лист від 15.04.2019р.     

вх.№311/34.2-02/20) 
163,9 2 

Про надання дозволу на 

звільнення від сплати 
орендної плати на період 

літніх канікул (з 01.06.2019р. 
по 31.08.2019р.) за орендовані 

нежитлові приміщення згідно 
договору оренди №ДО-3938 

від 25.06.2018р. 
Є погодження директора 

гімназії №2 та директора 
Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської 
ради. 

4.11.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на звільнення від сплати 

орендної плати з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. на період 

літніх канікул в навчальному закладі Громадську організацію 
"АРТ Ренесанс" за орендовані нежитлові приміщення 

площею 163,9 кв.м, розташовані на другому поверсі в 

будівлі Івано-Франківської гімназії № 2 за адресою:               

вул. Шухевичів,35. 

4.11.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

12.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 130 

ГО «Спортивно-

оздоровчий клуб 

«Атлет» 

(лист від 15.04.2019р.     

вх.№315/34.2-02/18) 

189,3 підвал 

Про надання дозволу на 
звільнення від сплати 

орендної плати на період 
літніх канікул (з 01.06.2019р. 

по 31.08.2019р.) за орендовані 

нежитлові приміщення згідно 
договору оренди №ДО-3557 

від 10.08.2012р. 
Є погодження директора 

ЗОШ №28 та директора 
Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської 
ради. 

4.12.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на звільнення від сплати 
орендної плати з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. на період 

літніх канікул в навчальному закладі громадську організацію 

"Спортивно-оздоровчий клуб "Атлет" за орендовані нежитлові 

приміщення площею 189,3 кв.м, розташовані в              

підвалі будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№28 за адресою: вул. Чорновола, 130. 

4.12.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

13.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 128 

Гр. Бородайкевич 

Христина Тарасівна 

(лист від 17.04.2019р.     

вх.№321/34.1-03/19) 

38,0 1 

Про надання дозволу на 

звільнення від сплати 

орендної плати на термін до 

31.12.2019р. за орендовані 

нежитлові приміщення 

згідно договору оренди 

№ДО-3932 від 10.05.2018р. 
у зв’язку з проведенням 

ремонтних робіт в 

орендованих приміщеннях. 

4.13.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому та 

внести на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

відмову громадянці Бородайкевич Христині Тарасівні в 

наданні дозволу на звільнення від сплати орендної плати 

на період до 31.12.2019р. за орендовані нежитлові 

приміщення згідно договору оренди №ДО-3932 від 

10.05.2018р. 
4.13.3 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 
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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. 

14.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 130 

Івано-Франківська 

обласна федерація 

Таеквондо – ВТФ 

(лист від 25.04.2019р.     

вх.№349/34.2-02/18) 

73,5 1 

Про надання дозволу на 
звільнення від сплати 

орендної плати на період 
літніх канікул (з 01.06.2019р. 

по 31.08.2019р.) за орендовані 
нежитлові приміщення згідно 

договору оренди №ДО-3714 
від 14.10.2014р. 

Є погодження директора 
ЗОШ №28 та директора 

Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської 
ради. 

4.14.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 
рішення про надання дозволу на звільнення від сплати 

орендної плати з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. на період 

літніх канікул в навчальному закладі Івано-Франківську 

обласну федерацію Таеквондо-ВТФ за орендовані 

нежитлові приміщення площею 73,5 кв. м, розташовані 

на першому поверсі в будівлі загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів №28 за адресою: вул.Чорновола,130. 

4.14.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

15.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           
вул. Гетьмана Мазепи, 

90 

Молодіжна громадська 

організація  

«Драйв-Роменс» 

(лист від 02.05.2019р.     

вх.№359/34.2-02/20) 

212,2 підвал 

Про надання дозволу на 

звільнення від сплати 

орендної плати на період 

літніх канікул (з 

01.06.2019р. по 

31.08.2019р.) за орендовані 

нежитлові приміщення 
згідно договору оренди 

№ДО-3395 від 22.04.2010р. 

Є погодження директора 

НВК «Школа-гімназія №3» 

та директора Департаменту 

освіти та науки Івано-

Франківської міської ради. 

4.15.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на звільнення від сплати 

орендної плати з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. на період 

літніх канікул в навчальному закладі молодіжну 

громадську організацію "Драйв Роменс" за орендовані 

нежитлові приміщення спортивної зали площею              
212,2 кв.м, розташовані в підвалі будівлі Івано-

Франківського навчально-виховного комплексу "ЗШЛ 

№23 Прикарпатського національного університету імені 

В.Стефаника" за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 90.  

4.15.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

16.  

 

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Грушевського, 16 

Івано-Франківська 

обласна федерація 

Таеквон-До  

(І.Т.Ф.) 

(лист від 02.05.2019р.     

вх.№354/34.2-02/23) 

84,0 1 

Про надання дозволу на 

звільнення від сплати 

орендної плати на період 

літніх канікул (з 

01.06.2019р. по 

31.08.2019р.) за орендовані 

нежитлові приміщення 
згідно договорів оренди 

4.16.1 – 4.18.1 Рекомендувати виконавчому комітету 

міської ради схвалити на черговому засіданні 

міськвиконкому проект рішення про надання дозволу на 

звільнення від сплати орендної плати з 01.06.2019р. до 

31.08.2019р. на період літніх канікул в навчальних 

закладах Федерацію Таеквон-До (І.Т.Ф.) Івано-

Франківської області за орендовані нежитлові 
приміщення за наступними адресами: 

7 - - 
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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. 

17.  

 

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Коломийська, 9 

98,7 2 

№ДО-3681 від 25.04.2014р., 

№ДО-3765 від 11.11.2015р., 

№ДО-3917 від 30.11.2017р. 

Є погодження директора 

ЗОШ №8, директора ЗОШ 

№7, директора гімназії №2 

та директора Департаменту 

освіти та науки Івано-

Франківської міської ради. 

- нежитлові приміщення спортивної зали площею              

84,0 кв.м, розташовані на першому поверсі в будівлі 

загальноосвітньої школи №7 за адресою: 

вул.Грушевського,16; 

- нежитлові приміщення площею 98,7 кв.м, розташовані 

на другому поверсі в будівлі загальноосвітньої школи №8 

за адресою: вул.Коломийська, 9; 

- нежитлові приміщення площею 163,9 кв. м, розташовані 

на другому поверсі в будівлі Івано-Франківської гімназії 
№2 за адресою: вул. Шухевичів, 35. 

4.16.2 – 4.18.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

18.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Шухевичів, 35 
163,9 2 7 - - 

19.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

Південний бульвар, 24  

Івано-Франківська 

обласна федерація 

Карате Шотокан 

(лист від 07.05.2019р.     

вх.№369/34.2-02/20) 

82,9 2 

Про надання дозволу на 
звільнення від сплати 

орендної плати на період 
літніх канікул (з 01.06.2019р. 

по 31.08.2019р.) за орендовані 
нежитлові приміщення згідно 

договору оренди №ДО-3733 
від 27.02.2015р 

Є погодження директора 
ЗОШ 4 та директора 

Департаменту освіти та науки 
Івано-Франківської міської 

ради. 

4.19.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської ради 

схвалити на черговому засіданні міськвиконкому проект 

рішення про надання дозволу на звільнення від сплати 

орендної плати з 01.06.2019р. до 31.08.2019р. на період 

літніх канікул в навчальному закладі громадську організацію  

"Івано-Франківська обласна Федерація Карате Шотокан" за 

орендовані нежитлові приміщення площею 82,9 кв.м, 

розташовані на другому поверсі в будівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: 

Південний бульвар, 24. 
4.19.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

20.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Є. Коновальця, 128 

Головатий Іван 

Михайлович 

(лист від 07.05.2019р.     

вх.№370/34.2-02/35) 

2,9 1 

Про надання дозволу на 

внесення змін до пункту 1.1 

договору оренди №ДО-3467 

від 23.05.2011р. в частині 

збільшення орендованої 

площі, а саме, було: «2,9 кв. 

м», стало «23,1кв.м». 

4.20.1 Доручити Департаменту комунальних ресурсів 

провести відбір експертів оцінювачів, які будуть залучені 

для оцінки нежитлового приміщення площею 20,2 кв.м за 

адресою: вул. Є. Коновальця, 128, з метою подальшої 

публікації оголошення про намір передати цей об’єкт в 

оренду після підписання АТ «Укрпошта» угоди про 

внесення змін до договору оренди №ДО-2302 від 

05.05.2004р. в частині зменшення орендованої площі. 

4.20.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

7 - - 
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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. 

21.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Є. Коновальця, 147 

Головне управління 

Національної поліції в 

Івано-Франківській 

області 

(лист від 05.05.2019р.     

вх.№362/34.2-02/18) 

26,95 1 

Про надання дозволу на 

внесення змін до пункту 1.1 

договору оренди №ДО-3784 

від 22.03.2016р. в частині 

збільшення орендованої 

площі, а саме, було: «26,95 

кв. м», стало «50,4 кв.м». 

4.21.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання. 

4.21.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

7 - - 

22.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Гетьмана Мазепи, 

162А 

ТОВ 

 «Комфортбуд-ІФ» 

(лист від 06.03.2019р.     

вх.№164/34.2-02/18) 

433,4 1, 2 

Про надання дозволу на 

здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованих 

приміщень на суму 

500 082,11грн. 

Є акт перевірки локального 

кошторису УКБ. 

4.22.1 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-3967 від 03.12.2018р. 

нежитлових приміщеннях площею 433,4 кв.м, 
розташованих на першому та другому поверхах в 

будівлях за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 162А, на 

загальну суму 500 082 (п’ятсот тисяч вісімдесят дві) 

гривні 11 коп., яка визначена згідно з локальним 

кошторисом з розрахунком договірної ціни ремонтних 

робіт. 

Дозвіл на ремонт надається при умові, що ТОФ 

"Комфортбуд-ІФ" 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. 

4.22.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

23.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Галицька, 53А 

ФОП Мурзов Максим 

Васильович 

(лист від 05.03.2019р.     

вх.№163/34.2-02/17) 

50,3 1 

Про надання дозволу на 

здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованих 

приміщень на суму 

87 880,80грн. 

Є акт перевірки локального 
кошторису УКБ. 

4.23.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу фізичній особі-

підприємцю Мурзову Максиму Васильовичу на 

виконання ремонтних робіт в орендованих згідно з 

договором оренди №ДО-3943 від 27.06.2018р. 

нежитлових приміщеннях площею 50,3 кв.м, 

розташованих на першому поверсі в будівлі за адресою: 

вул. Галицька, 53А, на загальну суму 87 880 (вісімдесят 

сім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень 80 коп., яка 
визначена згідно з локальним кошторисом з розрахунком 

договірної ціни ремонтних робіт. 

Дозвіл на ремонт надається при умові, що ФОП 

7 - - 



 10 

№ 

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. 

Мурзов Максим Васильович 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. 

4.23.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

24.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Бачинського, 2 

ТОВ Агропромислова 

фірма «Актіз ЛТД» 

(лист від 04.04.2019р.     

вх.№260/34.2-02/18) 

52,5 підвал 

Про надання дозволу на 

здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованих 

приміщень на суму 

129 141,05грн. 

Є акт перевірки локального 

кошторису УКБ. 

4.24.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу товариству з 

обмеженою відповідальністю Агропромислова фірма 

"Актіз ЛТД" на виконання ремонтних робіт в 

орендованих згідно з договором оренди №ДО-3954 від 

01.11.2018р. нежитлових приміщеннях площею 52,5 кв.м, 
розташованих в підвалі будинку за адресою:                        

вул. Бачинського, 2, на загальну суму 129 141 (сто 

двадцять дев’ять тисяч сто сорок одна) гривня 05 коп., 

яка визначена згідно з локальним кошторисом з 

розрахунком договірної ціни ремонтних робіт. 

Дозвіл на ремонт надається при умові, що ТОВ 

Агропромислова фірма "Актіз ЛТД" 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. 

4.24.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

7 - - 

25.  

Нежитлове приміщення 

тиру за адресою:           

Південний бульвар, 24В  

Департамент 

комунальних ресурсів 219,2  

Доповнити перелік об’єктів 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Івано-Франківська, 

затверджений ухвалою 

Івано-Франківської міської 

ради народних депутатів від 

15.09.93р. «Про 

затвердження державного 
майна, що належить до 

комунальної власності 

Івано-Франківської Ради 

4.25.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради з подальшим розглядом на сесії міської ради проект 

рішення про доповнення переліку об’єктів  комунальної 

власності територіальної громади міста Івано-

Франківська, затверджений ухвалою Івано-Франківської 

міської ради народних депутатів від 15.09.1993 р. "Про 

затвердження державного майна, що належить до 

комунальної власності Івано-Франківської Ради народних 

депутатів", нежитловими приміщеннями тиру за адресою: 
вул. Південний бульвар, 24В. 

4.25.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

7 - - 
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За Пр. Утр. 

народних депутатів». виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

5. Про включення до переліку об’єктів що підлягають приватизації. 

26.  

Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Чорновола, 23 

ТОВ «Місто-НВ» 
(лист від 07.05.2019р.     
вх.№373/34.2-02/18) 

459,1 

1, 2, 

мезоні

н 

Про включення нежитлових 

приміщень до переліку 

об’єктів що підлягають 

приватизації. 

5.26.1 Внести на розгляд виконавчого комітету з подальшим 
розглядом на сесії міської ради проект рішення про 

включення нежитлових приміщень площею 459,1 кв.м в 

розташованих в будинку на вул. Чорновола, 23 в перелік 
об’єктів, які підлягають приватизації.  

5.26.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської ради. 

7 - - 

      
 
 

 

 

 Секретар комісії                                                                                           Марія Волосянко 
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