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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

 

ПРОТОКОЛ № 11/18 від  09.10.2018 р. 

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: 
 

І. Гриненько - заступник голови комісії 

М. Волосянко – секретар комісії 

В. Габчак замість А. Кизим   

 

Ю. Шуляк 

О. Пілка 

Л. Вінтоняк 

 

Відсутні: О. Кайда, С. Гаєвський, А. Кизим 

Присутні: М. Вітенко 
 

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. 

 

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). 

 

 

Заступник голови комісії                      Ігор Гриненько 

 

 

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 № 11/18 від 09.10.2018 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 09.10.2018 року о 1030год. 
   

№ 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. Б. Лепкого, 46 

Івано-Франківське 

обласне відділення 

Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів 

(лист від 04.10.2018р.     

вх.№755/34.2-02/18) 

85,5 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 місяців, 

для  використання під офіс. 

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 

безоплатного користування (позички), укладеного з  

Івано-Франківським обласним відділенням 

Всеукраїнського об’єднання ветеранів на нежитлові 

приміщення загальною площею 85,5 кв.м (частина 

приміщень спільного користування №№ І, 6, 12 

площею 11,3 кв.м, приміщення №№ 1, 9, 11 площею 

74,2 кв.м згідно з технічним паспортом на будинок на 

вул. Богдана Лепкого, 46, виготовленим 08.11.2013 р.), 

розташовані на першому поверсі в будинку на                 

вул. Богдана Лепкого, 46, на період до 30.09.2021 р. 

для використання під офіс. 

1.1.2 Департаменту комунальних ресурсів підготувати 

відповідний проект рішення на чергове засідання 

виконавчого комітету міської ради та сесію міської 

ради. 

6 - - 

2.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Довженка, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,6 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 місяців, 

для  використання під 

бібліотеку – філіал №14. 

1.2.1-1.11.1 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 безоплатного користування (позички), 

укладеного з  Івано-Франківською міською 

централізованою бібліотечною системою на період до 

30.09.2021 р. на нежитлові приміщення, в яких 

розташовані філії бібліотеки, у тому числі: 

- нежитлові приміщення площею 120,6 кв. м 

(згідно з технічним паспортом на будинок на                  

6 - - 

3.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Дністровська, 22 
166,2 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 місяців, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська 

міська централізована 

бібліотечна система 

 (лист від 03.10.2018р. 

вх.№752/34.2-02/23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

для  використання під 

бібліотеку – філіал №7.   

вул. О.Довженка, 12, виготовленим 22.03.2007р.), 

розташовані на першому поверсі в будинку на за 

адресою: вул. О.Довженка,12,  для використання під 

бібліотеку – філіал №14. 

- нежитлові приміщення площею 166,2 кв.м 

(згідно з технічним паспортом на будинок на вул. 

Дністровській, 22, виготовленим 03.03.2007р.), 

розташовані на першому поверсі в будинку за 

адресою: вул. Дністровська, 22, для використання під 

бібліотеку – філіал №7. 

- нежитлові приміщення площею 269,3 кв.м 

(згідно з технічним паспортом на будинок на вул. 

Євгена Коновальця, 132А, виготовленим 23.03.2007р.), 

розташовані на першому поверсі в будинку за 

адресою: вул. Євгена Коновальця, 132-А, для 

використання під бібліотеку – філіал №4. 

- нежитлові приміщення площею 143,3 кв.м 

(згідно з технічним паспортом на будинок на вул. 

Карпатській, 14, виготовленим 20.03.2007р.), 

розташовані на першому поверсі в будинку за 

адресою: вул. Карпатська,14, для використання під 

бібліотеку – філіал №2. 

- нежитлові приміщення площею 194,7 кв.м 

(згідно з технічним паспортом на будинок на вул. 

Короля Данила, 16, виготовленим 28.03.2007р.), 

розташовані на першому поверсі  в будинку за 

адресою: вул. Короля Данила,16, для використання під 

центральну міську бібліотеку та адміністративні 

приміщення. 

- нежитлові приміщення площею 152,7 кв.м 

(згідно з технічним паспортом на будинок на вул. 

Пилипа Орлика, 5, виготовленим 28.03.2007р.), 

розташовані  на першому поверсі в будинку за 

адресою: вул. Пилипа Орлика, 5, для використання під 

читальний зал центральної міської бібліотеки. 

- нежитлові приміщення площею 40,5 кв.м (згідно 

з технічним паспортом на будинок на вул. Гетьмана 

Мазепи, 3, виготовленим 30.03.2007р.), розташовані  

на першому поверсі в будинку за адресою:                                     

вул. Гетьмана Мазепи, 3, для використання під 

краєзнавчий відділ центральної бібліотеки. 

- нежитлові приміщення площею 417,23 кв.м, 

розташовані на першому та другому поверхах в 

будинку навчально-реабілітаційного центру за 

адресою: вул. Гната Хоткевича, 52А, для використання 

4.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул.Є.Коновальця,132А 
269,3 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 місяців, 

для  використання під 

бібліотеку – філіал №4.   

6   

5.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Карпатська, 14 
143,3 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 місяців, 

для  використання під 

бібліотеку – філіал №2.  

6   

6.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Короля Данила, 16 
194,7 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 місяців, 

для  використання під 

центральну міську бібліотеку 

та адміністративні приміщення. 

6   

7.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Пилипа Орлика, 5 
152,7 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 місяців, 

для  використання під 

читальний зал центральної 

міської бібліотеки. 

6   

8.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Г. Мазепи, 3 
40,5 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 місяців, 

для  використання під 

краєзнавчий відділ центральної 

бібліотеки.   

6   

9.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Г. Хоткевича, 52А 
417,23 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

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 

терміном на 2 роки 11 місяців, 

для  використання під 

бібліотеку – філіал №3.   

під бібліотеку – філіал №3. 

- нежитлові приміщення площею 47,5 кв.м (згідно 

з технічним паспортом на будинок на вул. Отця 

Блавацького, 1, виготовленим 20.04.2007р.), 

розташовані на першому поверсі в будинку за 

адресою: вул. Отця Блавацького, 1, для використання 

під бібліотеку – філіал №8. 

- нежитлові приміщення площею 170,35 кв.м 

(згідно з технічним паспортом на будинок на вул. 

Гетьмана Мазепи, 11А, виготовленим 25.03.2005р.), 

розташовані на першому поверсі в будинку за 

адресою: вул. Гетьмана Мазепи,11А, для використання 

під бібліотеку – філіал №1. 

1.2.2-1.11.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради та сесію 

міської ради. 

10.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. О. Блавацького, 1 
47,5 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 

місяців, для  використання 

під бібліотеку – філіал №8.  

6   

11.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Г. Мазепи, 11А 
170,35 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору безоплатного 

користування (позички) 

терміном на 2 роки 11 місяців, 

для  використання під 

бібліотеку – філіал №1.  

6   

12.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Франка, 27 

Театр фольклору, 

народних свят і видовищ 

(лист від 02.10.2018р.     

вх.№749/34.2-02/06) 

36,9 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 

використання під театр-студію. 

1.12.1 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 Театром фольклору, народних свят 

і видовищ на нежитлові приміщення площею 36,9 кв. м, 

розташовані  на першому поверсі в будинку за адресою:                  

 вул. Івана Франка, 27,  на період до 30.09.2021 р. для 

використання під театр-студію. 

1.12.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради та сесію 

міської ради. 

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 

13.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. В. Стуса, 11А 

Громадське формування 

з охорони громадського 

порядку  

м.Івано-Франківська 

«Штаб» 

(лист від 02.10.2018р.     

вх.№748/34.2-02/20) 

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. 

1.13.1 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  громадським формуванням з 

охорони громадського порядку міста Івано-

Франківська "Штаб" на нежитлові приміщення 

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

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

розташовані на першому поверсі в будинку                                        

за адресою: вул. Василя Стуса, 11-А, на період до 

30.09.2019 р. для розміщення громадського 

формування з охорони громадського порядку. 

1.13.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради та сесію 

міської ради. 

6 - - 

14.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Січових Стрільців, 

27-29 

ГО Спортивно-

туристичний 

велосипедний клуб 

«Старт» 

(лист від 08.10.2018р.     

вх.№776/34.2-02/20) 

105,6 підвал 

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  

використання під 

велосипедний клуб із сумісним 

використанням з Івано-

Франківською обласною 

організацією Спілки сприяння 

розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні.  

1.14.1 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 Івано-Франківським спортивно-

туристичним велосипедним клубом "Старт" на 

нежитлові приміщення в будинках №27 та №29 на                                

вул. Січових Стрільців загальною площею 105,6 кв.м, 

у тому числі: нежитлові приміщення площею                  

85,3 кв.м, розташовані в підвалі будинку за адресою: 

вул. Січових Стрільців, 27 та нежитлове приміщення                    

площею 20,3 кв.м, розташоване в підвалі будинку за 

адресою: вул. Січових Стрільців, 29, згідно з 

технічним паспортом, виготовленим 24.08.2015 р., на 

період до 30.09.2021 р., для розміщення велосипедного 

клубу з правом сумісного користування нежитловими 

приміщеннями з Івано-Франківською обласною 

організацією Спілки сприяння розвитку сільського 

зеленого туризму в Україні. 

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 

1.14.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради та сесію 

міської ради. 

15.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Хотинська, 18 

Приватне підприємство 

фірма «Вотум» 

(лист від 04.10.2018р.     

вх.№759/34.2-02/18) 

69,8 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном на 2 

роки 11 місяців, для 

розміщення службових 

приміщень. 

1.15.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому 

проект рішення про надання дозволу на продовження 

терміну дії договору оренди нежитлових приміщень, 

укладеного з приватним підприємством фірма "Вотум" 

на нежитлові приміщення площею 71,9 кв.м, 

розташовані в будівлі на території речового ринку за 

адресою: вул. Хотинська, 18 (будівля № 21 згідно з 

схемою речового ринку), для використання під 

службові приміщення приватного підприємства фірма 

"Вотум" на період до 30.09.2019 р. 

1.15.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради. 

6 - - 

16.  
Майно за адресою:           

вул. Хотинська, 18   

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди матеріальних 

цінностей (інвентаря) терміном 

на 2 роки 11 місяців, для 

використання під потреби 

речового ринку. 

1.16.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому 

проект рішення про надання дозволу приватному 

підприємству фірма "Вотум" на продовження терміну 

дії договору оренди матеріальних цінностей 

(інвентаря), розташованих на території речового ринку 

за адресою: вул. Хотинська, 18, для використання під 

потреби речового ринку на період до 30.09.2019 р. 

1.16.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради. 

6 - - 

17.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Матейки, 34 

ПП Стецюк Юрій 

Володимирович 

(лист від 05.10.2018р.     

вх.№771/34.2-02/18) 

3,0 2 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном на 2 

роки 11 місяців, для 

розміщення автомату з 

продажу гарячих напоїв. 

Є погодження в.о. головного 

лікаря МКЛ №1 та в.о. 

начальника управління 

охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради.  

1.17.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому 

проект рішення про надання дозволу на продовження 

терміну дії договору оренди нежитлових приміщень, 

укладеного з підприємцем Стецюком Юрієм 

Володимировичем на частину нежитлового 

приміщення площею 3,0 кв.м, розташованого у 

вестибюлі на першому поверсі в будівлі міської 

клінічної лікарні №1 за адресою: вул. Матейки, 34, на 

період до 30.09.2021 р. для розміщення автомату з 

продажу гарячих напоїв, з умовою, що орендар 

зобов’язується виконати наступні особливі умови 

договору оренди: 

- у термін до 20.11.2018 р. укласти угоду про 

співпрацю з адміністрацією міської клінічної лікарні 

№1. 

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 

1.17.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради. 

18.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Чорновола, 44 

ПП Стецюк Юрій 

Володимирович 

(лист від 05.10.2018р.     

вх.№770/34.2-02/18) 

3,0 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном на 

2 роки 11 місяців, для 

розміщення автомату з 

продажу гарячих напоїв.  

Є погодження головного 

лікаря КНП «Міська дитяча 

клінічна лікарня» та в.о. 

начальника управління 

охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради. 

1.18.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому 

проект рішення про надання дозволу на продовження 

терміну дії договору оренди нежитлових приміщень, 

укладеного з підприємцем Стецюком Юрієм 

Володимировичем на частину нежитлового 

приміщення площею 3,0 кв.м, розташованого у 

вестибюлі на першому поверсі в будівлі Комунального 

некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна 

лікарня Івано-Франківської міської ради" за адресою: 

вул.Чорновола,44, на період до 30.09.2021 р. для 

розміщення автомату з продажу гарячих напоїв, з 

умовою, що орендар зобов’язується виконати наступні 

особливі умови договору оренди: 

- у термін до 20.11.2018 р. укласти угоду про 

співпрацю з адміністрацією КНП "Міська дитяча 

клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради". 

1.18.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради. 

6 - - 

19.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Хотинська, 18 

ФОП Срібняк-Разняк 

Олександра Євгенівна 

(лист від 08.10.2018р.     

вх.№775/34.2-02/35) 

27,5 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном на 

2 роки 11 місяців, для 

використання під магазин з 

торгівлі будівельними 

матеріалами. 

1.19.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому 

проект рішення про надання дозволу на продовження 

терміну дії договору оренди нежитлових приміщень, 

укладеного з фізичною особою-підприємцем Срібняк-

Разняк Олександрою Євгенівною на нежитлове 

приміщення площею 27,5 кв.м (приміщення №4, 

згідно з технічним паспортом на будівлю за адресою: 

вул. Хотинська, 18, виготовленим 29.11.2016 р.), 

розташоване на першому поверсі в будівлі за адресою: 

вул. Хотинська, 18, на період до 30.09.2019 р. для 

використання під магазин з торгівлі будівельними 

матеріалами. 

1.19.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради. 

6 - - 

20.  

Водопровідна насосна 

станція «Каскад» за 

адресою:           

вул. Стуса 

ТОВ «Лайфселл» 

(лист від 02.10.2018р.     

вх.№747/34.2-02/18) 
15,0 

залізобето

нна опора із 

щоглою 

площею 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди терміном на 

1 рік для розміщення 

оператора телекомунікацій, 

що надає послуги з рухомого 

1.20.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому 

проект рішення про надання дозволу на продовження 

терміну дії договору оренди нежитлових приміщень, 

укладеного з товариством з обмеженою 

відповідальністю "Лайфселл" на нерухоме майно - 

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 

(мобільного) зв'язку. 
Немає погодження 

балансоотримувача КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» 

залізобетонна опора із щоглою площею 15,0 кв.м, 

розташоване за адресою: вул. Василя Стуса 

(водопідвищувальна насосна станція "Каскад"), на 

період до 31.01.2019 р. для розміщення оператора 

телекомунікацій, що надає послуги з рухомого 

(мобільного) зв'язку, з умовами, що: 

- договір оренди на новий термін продовжуватись 

не буде; 

- орендар зобов’язується відшкодувати витрати, 

пов'язані з проведенням незалежної оцінки об'єкта 

оренди; 

- у термін до 20.11.2018 р. укласти угоду про 

співпрацю з адміністрацією  КП "Івано-

Франківськводоекотехпром". 

1.20.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради. 

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

21.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:           

вул. Є. Коновальця, 121 

Івано-Франківське обласне 

історико-просвітницьке 

товариство «Меморіал»  

ім. Василя Стуса 

(лист від 04.10.2018р.     

вх.№761/34.2-02/18) 

32,9 1 

Про надання дозволу на 

дострокове розірвання 

договору безоплатного 

користування (позички) № 

ДП-114 від 10.11.2017р., за 

взаємною згодою сторін.  

2.21.1 Рекомендувати виконавчому комітету міської 

ради схвалити на черговому засіданні міськвиконкому 

та внести на розгляд сесії міської ради проект рішення 

про надання дозволу на розірвання за взаємною 

згодою сторін з дня прийняття цього рішення договір 

безоплатного користування (позички) № ДП-114 від 

10.11.2017р. нежитлових приміщень площею 32,9 кв.м, 

розташованих на першому поверсі в будівлі за 

адресою: вул. Євгена Коновальця, 121, укладений між 

виконавчим комітетом міської ради та Івано-

Франківським обласним історико-просвітницьким 

товариством "Меморіал" ім. Василя Стуса. 

2.21.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради та сесію 

міської ради. 

6 - - 

3. Про подальше використання нежитлових приміщень. 

22.  
Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

вул. Тролейбусна, 22А 

Івано-Франківський міський 

військовий комісаріат 

(лист від 19.09.2018р.     

вх.№4520/01-15/11) 

Івано-Франківський 

обласний військовий 

комісаріат 

(лист від 19.09.2018р.     

вх.№4521/01-15/11) 

347,05 1 

Про виділення приміщення 

для розміщення Івано-

Франківського 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки. 

3.22.1 Відкласти розгляд даного питання для додаткового 

опрацювання. 

3.22.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

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 

23.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:  

вул. Угорська, 6А 

Приватне акціонерне 

товариство «Київстар» 

(лист від 03.10.2018р.     

вх.№750/34.2-02/18) 

20,0  

Про надання дозволу на 

передачу в оренду частини 

димової труби з прилеглою 

технічною площадкою котельні 

терміном на 2 роки 11 місяців 

для розміщення обладнання 

базової станції мобільного 

зв’язку. 

Є погодження ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго». 

3.23.1 Відмовити приватному акціонерному 

товариству "Київстар" в наданні дозволу на передачу в 

оренду частини димової труби з прилеглою технічною 

площадкою котельні площею 20,0 кв. м, 

розташованою за адресою: вул. Угорська, 6А, для 

розміщення обладнання базової станції мобільного 

зв’язку. 
3.23.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 
рішення комісії до заявника. 

6 - - 

24.  

Нежитлові приміщення 

за адресою:  

вул. Набережна ім.            

В.  Стефаника, 8А 

Приватне акціонерне 

товариство «Київстар» 

(лист від 03.10.2018р.     

вх.№751/34.2-02/18) 

20,0  

Про надання дозволу на 

передачу в оренду частини 

димової труби з прилеглою 

технічною площадкою котельні 

терміном на 2 роки 11 місяців 

для розміщення обладнання 

базової станції мобільного 

зв’язку. 

Є погодження ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго». 

3.24.1 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідні документи для підготовки 

оголошення про намір передати в оренду                  

частини димової труби з прилеглою технічною                  

площадкою котельні, розташованої за адресою:                                   

вул. Набережна ім. В.  Стефаника, 8А, для розміщення 

обладнання базової станції мобільного зв’язку. 

3.24.2 Департаменту комунальних ресурсів довести 

рішення комісії до заявника. 

6 - - 

4. Різне. 

25.  

Будівля дзвіниці за  

адресою: 

Майдан Андрея 

Шептицького,8 

Пропозиція 

Департаменту 

комунальних ресурсів 
141,8 будівля 

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 народних депутатів». 

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, затвердженого 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", об’єктом 

нерухомого майна за адресою: Майдан  Шептицького, 

8, (будівля дзвіниці). 

4.25.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради та сесію 

міської ради. 

6 - - 

26.  
Нежитлові приміщення 

за  адресою: 

Північний бульвар, 3 

ТОВ  

«Захід-Спец-Буд» 

(лист від 05.10.2018р.     

вх.№671/34.2-02/18) 

16,4 1 

Про надання дозволу на 

здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованих 

приміщень на суму 77 287,37 

грн. 

Є акт перевірки локального 

кошторису УКБ. 

4.26.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу товариству з 

обмеженою відповідальністю "Захід-Спец-Буд" на 

виконання ремонтних робіт в орендованих згідно з 

договором оренди №ДО-3934 від 16.05.2018 р. 

нежитлових приміщеннях площею 16,4 кв.м, 

розташованих в будинку за адресою: Північний 

бульвар, 3, на загальну суму 77 287,37 (сімдесят сім 

тисяч двісті вісімдесят сім гривень 37 коп.), яка 

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 

визначена згідно з локальним кошторисом з 

розрахунком договірної ціни ремонтних робіт. 

Дозвіл на ремонт надається при умові, що ТОВ 

"Захід-Спец-Буд" не буде ставити питання про 

відшкодування орендодавцем коштів, затрачених ним 

на ремонт орендованих приміщень, або зарахування 

цих коштів в рахунок орендної плати. 

4.26.2 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради. 

27.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:  

вул. Незалежності, 9 

ПП «Ера-Захід» 

(листи від 05.10.2018р.     

вх.№767/34.2-02/18,  

від 05.10.2018р.     

вх.№766/34.2-02/18 та 

лист від 08.10.2018р.     

вх.№772/34.2-02/18) 

202,0 6 

1. Про надання дозволу на 

здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованих 

приміщень на суму 241 813,0 

грн. 

Є акт перевірки локального 

кошторису УКБ. 

2. Про надання дозволу на 

звільнення від сплати орендної 

плати на період з 22.10.2017р.  

3. Лист від 28.09.2018р.     

вх.№740/34.2-02/18 про 

надання дозволу на 

розтермінування сплати 

заборгованості з орендної 

плати, пені, 3% річних та 

інфляційних збитків зняти з 

розгляду. 

4.27.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу приватному 

підприємству "Ера-Захід" на виконання ремонтних 

робіт в орендованих згідно з договором оренди №ДО-

3826 від 28.07.2016 р. нежитлових приміщеннях 

площею 202,0 кв. м, розташованих на шостому поверсі 

за адресою: вул. Незалежності, 9, на загальну суму                   

241 813,00(двісті сорок одна тисяча вісімсот 

тринадцять гривень 00 коп.),яка визначена згідно з 

локальним кошторисом з розрахунком договірної ціни 

ремонтних робіт. 

4.27.2 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради з подальшим розглядом на сесії міської ради 

проект рішення про надання дозволу на звільнення від 

сплати орендної плати приватне підприємство "Ера-

Захід" на період з 22.10.2017р. до дня прийняття цього 

рішення за орендовані на підставі договору № ДО – 3826 

від 28.07.2016р. нежитлові приміщення площею 202,0 

кв.м, розташовані на шостому поверсі в будинку за 

адресою: вул. Незалежності, 9. 

4.27.3 Зняти з розгляду лист  приватного підприємства 

"Ера-Захід" від 28.09.2018р. вх.№740/34.2-02/18 про 

надання дозволу на розтермінування сплати 

заборгованості з орендної плати, пені, 3% річних та 

інфляційних збитків. 

4.27.4 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради та сесію 

міської ради. 

6 - - 

28.  
Нежитлові приміщення 

за адресою:  

вул. Незалежності, 9 

ПП «Єврокрок» 

(листи від 05.10.2018р.     

вх.№769/34.2-02/18,  

від 05.10.2018р.     

вх.№768/34.2-02/18 та 

лист від 08.10.2018р.     

138,0 6 

1. Про надання дозволу на 

здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованих 

приміщень на суму 165 213,0 

грн. 

Є акт перевірки локального 

4.28.1 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради проект рішення про надання дозволу  приватному 

підприємству "Єврокрок" на виконання ремонтних 

робіт в орендованих згідно з договором оренди №ДО-

3829 від 18.08.2016 р. нежитлових приміщеннях 

площею 138,0 кв. м, розташованих на шостому поверсі 

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.№773/34.2-02/18) кошторису УКБ. 

2. Про надання дозволу на 

звільнення від сплати орендної 

плати на період з 28.07.2017р. 

3. Лист від 28.09.2018р.     

вх.№738/34.2-02/35 про 

надання дозволу на 

розтермінування сплати 

заборгованості з орендної 

плати, пені, 3% річних та 

інфляційних збитків зняти з 

розгляду. 

за адресою: вул. Незалежності, 9, на загальну суму                   

165 213,00(сто шістдесят п’ять тисяч двісті тринадцять 

гривень 00 коп.) яка визначена згідно з локальним 

кошторисом з розрахунком договірної ціни ремонтних 

робіт. 

4.28.2 Внести на розгляд виконавчого комітету міської 

ради з подальшим розглядом на сесії міської ради 

проект рішення про надання дозволу на звільнення від 

сплати орендної плати приватне підприємство 

"Єврокрок" на період з 28.07.2017р. до дня прийняття 

цього рішення за орендовані на підставі договору № 

ДО – 3829 від 17.08.2016р. нежитлові приміщення площею 

138,0 кв.м, розташовані на шостому поверсі в будинку 

за адресою: вул. Незалежності, 9. 

4.28.3 Зняти з розгляду лист  приватного підприємства 

"Єврокрок" від 28.09.2018р. вх.№738/34.2-02/35 про 

надання дозволу на розтермінування сплати 

заборгованості з орендної плати, пені, 3% річних та 

інфляційних збитків.  

4.28.4 Департаменту комунальних ресурсів 

підготувати відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради  та сесію 

міської ради.        

 

            

Секретар комісії                                                                                           Марія Волосянко 


	Додаток

