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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ  № 18 від 26.12.2017 р. 

засідання комісії з визначення та відшкодування територіальній 

громаді м. Івано-Франківська збитків, заподіяних внаслідок 

використання земельних ділянок комунальної власності з 

порушенням законодавства 
Оригінал: секретар комісії 

копії: згідно з реєстром розсилки 

 
ПРИСУТНІ: 

О. Кайда – заступник міського голови, голова комісії; 

О. Цідило – начальник відділу контролю земельних відносин управління самоврядного 

контролю Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, 

секретар комісії; 

Н. Голодюк – начальник управління самоврядного контролю Департаменту 

комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради; 

І. Гриненько – директор Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської 

міської ради, заступник голови комісії; 

Б. Заяць – головний спеціаліст управління генерального плану Департаменту 

містобудування, архітектури та культурної спадщини; 

М. Іванчишин – начальник відділу землеустрою управління земельних відносин 

Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради; 

О. Пілка – заступник начальника відділу доходів фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради; 

Н. Перепічка – головний спеціаліст відділу представництва Департаменту правової 

політики виконавчого комітету. 

 

 

Про розгляд Актів обстеження земельних ділянок та визначення відшкодування 

територіальній громаді м. Івано-Франківська збитків, заподіяних внаслідок використання 

земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства. 

Слухали: секретаря комісії (О.Цідило), яка повідомила, що на засідання комісії 

викликалися землекористувачі 10 земельних ділянок. На засідання з'явилися:  

- Небилович А.М. – представник Гурського О.М.,  

- Гурський О.М.,  

- Блажкевич Л.І. – керівник ТОВ «Паншо»,  

- Окрепкий В.Я. – керівник ТОВ «Данея»,  

- Банашкевич В. В. – керівник ТОВ "Еко Індіго" та представник ТОВ " Ерагон ". 

   

1. Доповідала: Н. Голодюк, яка повідомила, що на засідання комісії з'явився Гурський 

О.М. та його представник - Небилович А.М. 

Запропонувала поставити на голосування питання про включення в склад комісії                 

Гурського О.М. 
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Вирішили: 

Включити Гурського О.М. в склад комісії. 

Розглянули Акт № 103 від 13.06.2017 р. обстеження земельної ділянки, за результатами 

якого встановлено наступне. 

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Гурському 

Олегу Михайловичу  на праві власності належать адміністративно-виробничі будівлі та 

виробничі будівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сагайдачного Гетьмана, 42-а. 

Підстава для набуття права власності на нерухоме майно – договір про поділ нерухомого 

майна від 13.11.2005 р. та  свідоцтва про право власності від 01.08.2008 р. 

Земельна ділянка, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна Гурського О.М. 

огороджена, не сформована, згідно публічної кадастрової карти України кадастровий номер 

не присвоєний.  

На день проведення обстеження в Департаменті комунальних ресурсів відсутня 

інформація про наявність документів на право користування даною земельною ділянкою, 

зокрема, що стосується укладеного договору оренди земельної ділянки. 

Згідно наданої ДПІ в м. Івано-Франківську інформації Гурський О. М. земельну ділянку 

на вул. Сагайдачного Гетьмана, 42-а за  2014 – 2017  р.р. не декларував  та не сплачував за 

користування нею. 

 

Виступили:  

1. Н. Голодюк, яка зазначила, що оскільки земельна ділянка не сформована, було 

залучено ліцензовану землевпорядну організацію. Також було встановлено, що на ділянці 

знаходиться пожежна водойма, яка перебуває на балансі державного архіву. Тому 

розрахунок здійснено пропорційно площі майна, яке займають приміщення Гурського та 

водойма. Збитки нараховані за період 2016 – 2017 рр. 

2. О. Кайда, який запитав, чому землекористувач не оформляє документи  на земельну 

ділянку під приміщеннями  і не сплачує за користування земельною ділянкою. 

3. О. Гурський, який заявив, що не зовсім погоджується, із таким способом розрахунку, 

оскільки не були враховані ДБН, оскільки пожежна водойма має мати під'їдні шляхи до 

водойми, а також площадку для пожежних машин. Також додав, що не платив земельний 

податок, бо знаходився на єдиному податку. 

4. А. Небилович, який зазначив, що вони не заперечують ту обставину, що у власності 

Гурського знаходяться приміщення, і що необхідно сплачувати за землю під ними, плюс 

метр від приміщень для обслуговування – ця сума не оспорюється. Також додав, що 

нерухомість, яка знаходиться у власності Гурського була огороджена ще попереднім 

власником. 

5. О. Гурський, який зазначив, що він звернувся  у проектну організацію, для 

виготовлення проекту землеустрою на земельну ділянку, має укладений договір на 

виконання робіт. Також просив пояснити по якому цільовому призначенню застосовано 

нормативну грошову оцінку при здійсненню розрахунку, оскільки на його думку мала б бути 

використано нормативну грошову оцінку - землі промисловості. 

6. Н. Голодюк, яка зазначила що відповідно до кадастрового плану земельної ділянки, 

площа земельної ділянки під будівлями становить 0,2861 га. Пояснила, що для розрахунку 

було застосовано цільове призначення – комерція, на підставі листа Держгеокадастру, згідно 

якого  за даною адресою за Гурським О.М. по формі 6-зем числяться землі комерційного 

використання. 

7. М.Іванчишин, який зазначив, що у наданих підприємцем довідці з містобудівного 

кадастру – це є територія баз та складів, які  не можуть бути землями промисловості. 
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Постановили: 

Визначити збитки з подальшим затвердженням відповідного акта на черговому 

засіданні виконавчого комітету міської ради, нанесені Гурським О. М. за користування 

земельною ділянкою на вул. Сагайдачного Гетьмана, 42-а, площею  0,2861 га (під будівлями) 

у розмірі 235 393,94 грн. 

 

2. Доповідала: Н. Голодюк, яка повідомила, що на засідання комісії з'явилися 

землекористувачі ділянки на вул. Максимовича, 15 Блажкевич Л.І. – керівник ТОВ «Паншо» 

та Банашкевич В. В. – представник ТОВ " Ерагон ". Запропонувала поставити на голосування 

питання про включення в склад комісії Блажкевич Л.І. та Банашкевича В. В. 

 

Вирішили: 

Включити Блажкевич Л.І. та Банашкевича В. В. в склад комісії. 

Розглянули Акт №98 від 11.05.2017 р. обстеження земельної ділянки, за результатами 

якого встановлено наступне. 

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

власником нерухомого майна на вул. Максимовича, 15 – адміністративно-виробничих 

будівель загальною площею 4897.5 кв.м. є ТОВ "Паншо". Іншим власником нерухомого 

майна за цією ж адресою, вул. Максимовича, 15, а саме – адміністративно-виробничих 

будівель  загальною площею 4676.4 кв.м. є ТОВ "Ерагон". Підстава для набуття права 

власності на нерухоме майно – договір про виділ у натурі частки нерухомого майна 

29.05.2013 р. 

Земельна ділянка, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна ТОВ "Паншо" та ТОВ 

"Ерагон" огороджена. Відповідно до публічної кадастрової карти України ділянка не 

сформована, кадастровий номер не присвоєний.  

На день проведення обстеження в Департаменті комунальних ресурсів відсутня 

інформація про наявність документів на право користування даною земельною ділянкою, 

зокрема, що стосується укладеного договору оренди земельної ділянки. 

Згідно з наданою ДПІ в м. Івано-Франківську інформацією, ТОВ "Ерагон" земельну 

ділянку на вул. Максимовича, 15 за період з 2014 по 2017 р. не декларує та не сплачує 

податкові зобов’язання по платі за землю. ТОВ "Паншо" земельну ділянку на вул. 

Максимовича, 15 за період з 2014 по 2016 р. не декларувало та не сплачувало податкові 

зобов’язання по платі за землю, а в 2017 році задекларувало ділянку площею 0,5196 га та 

суму до сплати 17770,32 грн. 

 

Виступили:  

1. Н. Голодюк, яка зазначила, що для точного визначення площі була залучена 

ліцензована землевпорядна організація. За результатами вимірів площа земельної ділянки 

становить 1.5739  га (без врахування спільного заїзду площею 0,1598 га). Надала для 

ознайомлення землекористувачам матеріали замірів. Також додала, що заміри здійснювалися 

по наявній огорожі. 

2. О. Кайда, який наголосив на необхідності укладення договорів оренди земельних 

ділянок для обслуговування майна ТОВ "Ерагон" та ТОВ "Паншо". 

 3. Л. Блажкевич, яка зазначила, що ПАТ "Індуктор" декларував сплату кожного року за 

земельну ділянку по вул. Максимовича, 15 площею 6,9444 га. Просила надати дані по 

нормативно грошовій оцінці, яка використовувалася при розрахунку розміру збитків. 

Зазначили, що вони подали документи на отримання дозволу на складання проекту 

землеустрою, і наразі мають рішення міської ради про надання такого дозволу. Їх 

підприємство не оформляло докумени оскільки не здійснювало господарську діяльність. 
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4. Н. Голодюк, яка наголосила, що дані щодо сплати ПАТ "Індуктор" є в матеріалах та 

враховані при обрахунку розміру збитків виключно ПАТ "Індуктору". Стосовно нормативної 

грошової оцінки зазначила, що всі дані були надані відділом Держгеокадастру у м. Івано-

Франківську. 

5. О. Цідило, яка зазначила, що ПАТ "Індуктор" не має документів на земельну ділянку, 

незважаючи на те, що декларував сплату земельного податку. Власником даної земельної 

ділянки є міська рада, відповідно до неї необхідно звертатися як до власника для 

оформлення. 

6. О. Кайда, який запропонував затвердити збитки за користування земельною 

ділянкою. Додав, що зі всіма документами, що використовувалися при розрахунку розміру 

збитків можуть ознайомитися в управлінні самоврядного контролю, а щодо детального 

розрахунку нормативної грошової оцінки, то ці  дані вони можуть уточнити у відділі 

Держгеокадастру у м. Івано-Франківську. Також пояснив, що їм здійснено розрахунок до 

моменту звернення із документами в ЦНАП, оскільки ними вчиняються дії по оформленню. 

 

Постановили: 

1. Визначити збитки з подальшим затвердженням відповідного акта на черговому 

засіданні виконавчого комітету міської ради, нанесені ТОВ "Паншо" та ТОВ "Ерагон" за 

користування земельною ділянкою на вул. Максимовича, 15 площею 1.5739 га  (пропорційно 

частці майна), у розмірі: ТОВ "Паншо" – 556 269,33  грн., ТОВ "Ерагон" – 92 175,21 грн. 

 

3. Доповідала: Н. Голодюк, яка повідомила, що на засідання комісії з'явився                

Окрепкий В.Я. – керівник ТОВ «Данея», а також Банашкевич В. В. – керівник ТОВ "Еко 

Індіго". Запропонувала поставити на голосування питання про включення в склад комісії 

Окрепкого В.Я. та Банашкевича В. В. 

 

Вирішили: 

Включити Окрепкого В.Я. та Банашкевича В. В. в склад комісії. 

Розглянули Акт №120 від 22.09.2017  р. обстеження земельної ділянки, за результатами 

якого встановлено наступне. 

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ПАТ 

"Індуктор", ТОВ "Еко Індіго", Бондару Григорію Віталійовичу та ТОВ "Данея" належить 

нерухоме майно на вул. Максимовича, 15.   

29.05.2013р. ПАТ "Індуктор" стало  власником (Підстава - договір про виділ частки 

нерухомого майна в натурі) адміністративно-виробничих будівель за адресою: м. Івано-

Франківськ на вул. Максимовича, 15. 

08.12.2016 р. ТОВ "Данея" набуло право власності на  частину даного нерухомого 

майна розміром 0,19. Підстава набуття права власності - свідоцтво від 08.12.2016 р. про 

придбання на аукціоні нерухомого майна. 

30.05.2017р. ТОВ "Еко Індіго" набуло право власності на частину даного нерухомого 

майна. Розмір частки нерухомого майна - 0,37. Підстава набуття - акт про проведення 

аукціону з продажу майна ПАТ "Індуктор" від 27.04.2017р. 

02.06.2017 р. ПАТ "Індуктор", ТОВ "Еко Індіго" та ТОВ "Данея" уклали договір про 

поділ майна. Відповідно до договору, ПАТ "Індуктор" стало власником приміщенням 

загальною площею 1639,4 кв.м., ТОВ "Еко Індіго"  -  площею 5364,3 кв.м., ТОВ "Данея" 

стало  -  площею 5385,5 кв.м. 

08.06.2017р. ТОВ "Еко Індіго" відчужено за договором купівлі-продажу 11/100 частин 

належних йому адміністративно-виробничих будівель, за адресою: вул. Максимовича, 15  

Бондару Григорію Віталійовичу. 20.06.2017р. Бондарем Г.В. зареєстровано право власності 
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на придбані приміщення,  як окремий об’єкт не рухомого майна на вул. Максимовича, 15Є 

загальною площею 572,7 кв.м. 

Частина земельної ділянки знаходиться в межах ділянки кадастровий номер 

2610100000:08:001:0172, яка  рішенням Івано-Франківської міської ради №188-13 від 

20.06.2017 р. надана в оренду ТОВ "Данея". Державна реєстрація договору оренди земельної 

ділянки здійснено 02.08.2017 р.   Інша частина земельної ділянка не сформована, згідно 

публічної кадастрової карти України кадастровий номер не присвоєний. 

На день проведення обстеження в Департаменті комунальних ресурсів відсутня 

інформація про наявність документів на право користування земельною ділянкою під 

об'єктами нерухомого майна  ПАТ "Індуктор", ТОВ "Еко Індіго", та  Бондара Г.В., зокрема, 

що стосується укладеного договору оренди земельної ділянки. 

Згідно наданої ДПІ в м. Івано-Франківську інформації ПАТ "Індуктор"  з 2014 – 2017 

р.р.  задекларувало податкові зобов’язання по земельному податку за земельну ділянку 

площею 6.944 га, зокрема,  в 2014 р. – 250290.06 грн., 2015 р.- 312612.28 грн., 2016 р.- 

447913.8 грн.  За інформацією Головного управління ДФС в області  ПАТ "Індуктор" 

декларує сплату земельного податку за січень-червень  2017 р. в сумі 237394.32 грн. за 

площу 6.944 га.  ТОВ "Еко Індіго", Бондар Г.В. користування земельною не декларували та 

не сплачували за користування нею. 

 

Виступили: 
1. Н. Голодюк, яка зазначила, що іншими землекористувачами на даній ділянці є ПАТ 

"Індуктор" та Бондар Г. В. Їх представники не з'явилися на засідання, проте повідомлення 

про виклик на комісію ПАТ "Індуктор" вручено двічі. Відповідно до Положення комісія 

може розглядати матеріали за відсутності представника землекористувача. Щодо Г.Бондара, 

то йому повідомлення не було вручено, тому необхідно викликати його повторно. Також 

додала, що ТОВ "Данея" протягом двох місяців після набуття права власності на майно 

почало оформлення документів на земельну ділянку, тому є підстави не затверджувати 

збитки, у зв’язку з добросовісністю даного землекористувача. 

2. Н. Перепічка, який також підтвердив, що в судовому порядку у такому позові буде 

відмовлено через відсутність вини землекористувача.  

3. В. Банашкевич, який зазначив, що кадастровий номер земельній ділянці вже 

присвоєно і скоро документи будуть подані на затвердження. Документи повернулися, 

оскільки не були правильно технічно зроблені. 

4. М. Іванчишин, який підтвердив, що ТОВ "Еко Індіго" має дозвіл на складання 

проекту землеустрою.  

5. Н. Голодюк, яка зазначила, що відповідно до замірів земельної ділянки, виготовленої 

проектною організацією, площа ділянки, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна ПАТ 

"Індуктор", ТОВ "Еко Індіго", Боднар Г.В. та ТОВ "Данея" становить 4,3235 га.  

6. О. Кайда, який запропонував затвердити збитки завдані ПАТ "Індуктор" та  ТОВ "Еко 

Індіго". Зазначив, що збитки ПАТ "Індуктор" розраховано з урахуванням декларованих сум. 

Оскільки відбувається фактичне користування землею, а  ПАТ "Індуктор" та  ТОВ "Еко 

Індіго" немають жодних документів на земельну ділянку, комісія повинна нараховувати 

збитки за користування без правовстановлюючих документів. 

 

Постановили: 

Визначити збитки з подальшим затвердженням відповідного акта на черговому 

засіданні виконавчого комітету міської ради, нанесені ПАТ "Індуктор" та ТОВ "Еко Індіго" 

за користування земельною ділянкою на вул. Максимовича, 15 площею 4,3235 га 
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(пропорційно частці майна), у розмірі: ПАТ "Індуктор" – 682 779,65 грн., ТОВ "Еко Індіго" – 

167 734,64  грн.  

Не затверджувати збитки  по ТОВ "Данея". Іншого землекористувача Бондара Г.В.  

викликати повторно на наступне засідання комісії. 

 

4. Доповідала: Н. Голодюк, яка повідомила, що на засідання комісії викликалося                

ПСК "Прикарпаткоопбуд" по земельній ділянці вул. Симона Петлюри, 8. Його представник 

не з'явився на засідання, повідомлення про виклик на комісію суб’єкту вручено двічі. 

Відповідно до Положення комісія може розглядати матеріали за відсутності представника 

землекористувача.  

Розглянули Акт № 66 від 10.11.2016 р. обстеження земельної ділянки, за результатами 

якого встановлено наступне. 

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 

підприємству споживчої кооперації "Прикарпаткоопбуд" на праві власності належать 

виробничі будівлі у м. Івано-Франківську на вул. Симона Петлюри, 8. Підстава виникнення  

права власності – договір про поділ нерухомого майна від 12.09.2007 р. 

Виробничі будівлі та споруди  знаходяться на земельних ділянках площею 0.2604 га та 

0.0111 га відповідно до кадастрового плану, виготовленого проектною організацією. 

Земельні ділянки загальною площею 0.2715 га не сформовані, кадастровий номер відповідно 

до публічної кадастрової карти не присвоєний. 

На день проведення обстеження в Департаменті комунальних ресурсів відсутня 

інформація про наявність документів на право користування даними земельними ділянками, 

зокрема, що стосується укладеного договору оренди земельними ділянками. 

Згідно із інформацією, наданою ДПІ в м. Івано-Франківську,                                              

ПСК "Прикарпаткоопбуд"  користування земельними ділянками загальною площею 0.2715 га  

на вул. Симона Петлюри, 8 протягом 2014-2017 р. не декларувало та не сплачувало за них 

кошти. 

 

Виступили: 
1. Н. Голодюк, яка зазначила, що по даній ділянці збитки затверджуються повторно, 

вносяться зміни в частині розміру земельної ділянки відповідно до замірів проектної 

організації з 0,2700 на 0,2715 га. 

 

Постановили: 

Визначити збитки з подальшим затвердженням відповідного акта на черговому 

засіданні виконавчого комітету міської ради, нанесені ПСК "Прикарпаткоопбуд" за 

користування земельною ділянкою, площею  0.2715  га вул. Симона Петлюри, 8 у розмірі 136 

630,60 грн. 

 

5. Доповідала: Н. Голодюк, яка повідомила, що на засідання комісії повторно 

викликалися ТОВ «Екстім ЛТД» та ТОВ «Скай Центр ЛТД» по земельній ділянці на вул. 

Короля Данила-Пилипа Орлика-Бельведерська. Їх представник не з'явився на засідання, 

повідомлення про виклик на комісію суб’єктам вручено двічі. Відповідно до Положення 

комісія може розглядати матеріали за відсутності представника землекористувача.  

Розглянули Акт № 20 від 03.06.2016 р. обстеження земельної ділянки, за результатами 

якого встановлено наступне. 

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 06.09.2012 р. №849-29  земельну ділянку 

площею 0.2700 га  на  вул. Короля Данила- Пилипа Орлика- Бельведерська надано в оренду 

ТОВ «Інвестиційна компанія «Комфорт-Інвест» для будівництва багатоквартирних житлових 



________________________________________________________________________________________ 
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@if.ua, www.mvk.if.ua 

ПРОТОКОЛ  № 18 від 26.12.2017 р. 

Засідання комісії з визначення та відшкодування територіальній громаді м. Івано-Франківська збитків, заподіяних 

внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства 

Сторінка 7 з 8 

 

 

будинків з приміщеннями торгового призначення. Договір оренди земельної ділянки 

зареєстровано  29.12.2012 р. Строк дії договору оренди - до 29.12.2015 р.   

На земельній ділянці ведеться будівництво на підставі договору про передачу функцій 

інвесторів будівництва в комплексі забудови багатоквартирних житлових будинків в межах 

вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерської,  від 12.05.2014 р. між ТОВ «Екстім 

ЛТД» та ТОВ «Скай Центр ЛТД». 

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

незавершене будівництво житлового будинку з приміщеннями громадського призначення 

знаходилося  у спільній власності ТОВ «Екстім ЛТД»  та ТОВ «Скай Центр ЛТД» до 

03.03.2017 року. ТОВ «Екстім ЛТД»  володів 10 %, а ТОВ «Скай Центр ЛТД» - 90 %. З 

03.03.2017 р власником усього незавершеного будівництва є ТОВ «Скай Центр ЛТД». 

Кадастровий номер земельної ділянки: 2610100000:04:002:0170, площа - 0,2700 га. 

На день проведення обстеження в Департаменті комунальних ресурсів Івано-

Франківської міської ради відсутня інформація про наявність документів у ТОВ «Екстім 

ЛТД» та ТОВ «Скай Центр ЛТД» на право користування земельною ділянкою зокрема, що 

стосується укладеного договору оренди землі.  

Згідно інформації ДПІ у м. Івано-Франківську ТОВ «Екстім ЛТД» та ТОВ «Скай Центр 

ЛТД» за користування  земельною ділянкою по вул. Короля Данила- Пилипа Орлика- 

Бельведерська площею 0,27 га за період 2016-2017 рр. не сплачували. 

 

Виступили: 
1. Н. Голодюк, яка зазначила, що по даній ділянці збитки затверджуються повторно, у 

зв’язку з технічною помилкою. 

 

Постановили: 

Визначити збитки з подальшим затвердженням відповідного акта на черговому 

засіданні виконавчого комітету міської ради, нанесені ТОВ «Екстім ЛТД» та ТОВ «Скай 

Центр ЛТД» земельною ділянкою на вул. Короля Данила-Пилипа Орлика-Бельведерська  

площею  0.2700 га (пропорційно частці майна),  у розмірі: ТОВ «Екстім ЛТД» - 10 172,40 

грн., ТОВ «Скай Центр ЛТД» - 166 575,39  грн.  

 

6. Доповідала: Н. Голодюк, яка повідомила, що на засідання комісії повторно 

викликалося ТОВ «Галеан» ЛТД по земельній ділянці площею на вул. О.Довженка, 26. Їх 

представники не з'явилися на засідання, повідомлення про виклик на комісію суб’єктам 

вручено двічі. Відповідно до Положення комісія може розглядати матеріали за відсутності 

представника землекористувача.  

Розглянули Акт № 107 від 05.07.2017 р. обстеження земельної ділянки, за результатами 

якого встановлено наступне. 

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ "Галеан" 

ЛТД на праві власності належать торгово-офісні приміщення за адресою: м. Івано-

Франківськ, вул. О.Довженка, 26. Підстава для набуття права власності на нерухоме майно – 

договір купівлі-продажу від 15.08.2001 р. Загальна площа забудови згідно технічного 

паспорту, виготовленого ОКП "Івано-Франківське ОБТІ" складає 878.4 кв.м.  

Більша частина майна знаходиться на сформованій земельній ділянці з кадастровим 

номером 2610100000:24:004:0140. 

На день проведення обстеження в Департаменті комунальних ресурсів відсутня 

інформація про наявність документів на право користування даною земельною ділянкою, 

зокрема, що стосується укладеного договору оренди земельної ділянки. 

Згідно наданої ДПІ в м. Івано-Франківську інформації ТОВ "Галеан" ЛТД протягом 



________________________________________________________________________________________ 
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@if.ua, www.mvk.if.ua 

ПРОТОКОЛ  № 18 від 26.12.2017 р. 

Засідання комісії з визначення та відшкодування територіальній громаді м. Івано-Франківська збитків, заподіяних 

внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства 

Сторінка 8 з 8 

 

 

2014-2017 р. декларує та сплачує земельний податок за земельну ділянку площею 0.0540 га 

на вул. О. Довженка, 26  в розмірі  28 499,15 грн. 

 

Виступили: 
1. Н. Голодюк, яка зазначила, що в 2009 році  ТОВ «Галеан» ЛТД зверталися до сесії, їм 

було затверджено проект відведення земельної ділянки на площу 0,18 га та зобов’язано 

укласти договір оренди. В 2014 році вони зареєстрували земельну ділянку в державному 

земельному кадастрі. Обстеженням було встановлено, що частина майна знаходиться за 

межами кадастрового номеру, тому для точного визначення площі була залучена ліцензована 

землевпорядна організація. За результатами замірів встановлено, що загальна площа 

земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомого майна ТОВ "Галеан" ЛТД   

становить 0.1864 га., з них, 01800 га – сформована земельна ділянка з кадастровим номером 

2610100000:24:004:0140, 0.0064 га – земельна ділянка під прибудовою. Також додала, що при 

розрахунку збитків було враховано сплату товариством земельного податку. 

 

Постановили: 

Визначити збитки з подальшим затвердженням відповідного акта на черговому 

засіданні виконавчого комітету міської ради, нанесені за користування ТОВ «Галеан» ЛТД 

земельною ділянкою на  вул. О.Довженка, 26  площею  0.1864 га, у розмірі - 183 956,16  грн.     

 

7. Доповідала: секретар комісії, яка повідомила, що на засідання також викликалися: 

- ТОВ "Арго-20" по земельних ділянках площею  0,0630 га, 0,0693 га та 0,0535 га на 

вул. Сагайдачного 48Р  у м. Івано-Франківську; 

- ТОВ "МГУ-ІФ" по земельній ділянці площею 0,0524 га на вул. Миколайчука, 11-А у 

м. Івано-Франківську; 

Оскільки представники суб’єктів землекористування не з'явилися на засідання комісії, 

відповідно до Положення про комісію з визначення та відшкодування територіальній громаді 

м. Івано-Франківська збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок 

комунальної власності з порушенням законодавства, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 17.03.2015р. № 150 (зі змінами, прийнятими рішенням виконавчого 

комітету міської ради №666 від 06.10.2016р.), вони підлягають повторному виклику на 

чергове засідання комісії.  

Суб'єкти, поштова кореспонденція до яких повертається у зв’язку із її неотриманням, 

викликаються на засідання комісії через оголошення у пресі та оголошення на офіційному 

веб-сайті виконавчого комітету міської ради. 

 

Постановили: Викликати повторно на чергове засідання комісії вказаних 

землекористувачів. У випадку відсутності кореспонденції, що підтверджує поінформованість 

землекористувача про засідання комісії, опублікувати оголошення про чергове засідання 

комісії в газеті «Західний кур’єр» та на офіційному веб-сайті виконавчого комітету міської 

ради. 

 

 

Голова комісії                                                                    О. Кайда 

 

Секретар комісії                                                                О. Цідило 


