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Змінено сторінок 00/00 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

 

ПРОТОКОЛ № 5/17 від  05.05.2017 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: 

 

О. Кайда – голова комісії 

І.   Гриненько  – заступник голови комісії 

Т. Наливайко замість Л. Соловйової – секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

А. Кизим 

О.Пілка 

 

 

М.Нижник замість О. Барана 

І.Тарновська  

 

Відсутні: С. Гаєвський, Г. Преснякова 

 

 

Порядок денний: 

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

укладених договорів оренди нежитлових приміщень. 

2. Про розірвання договорів оренди нежитлових приміщень. 

3. Про подальше використання нежитлових приміщень. 

4. Різне. 

5. Про включення об’єктів в Програму 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). 

 

Заступник міського голови, 

голова комісії                    Олексій Кайда 

 

 

 

Протокол вела головний спеціаліст 

відділу обліку та приватизації 

Управління комунального майна 

Департаменту комунальних ресурсів 

Івано-Франківської міської ради, 

секретар комісії       Тетяна Наливайко 
 



Додаток  

до протоколу засідання комісії  

виконавчого комітету міської ради  

з питань надання  в оренду  

нежитлових приміщень та приватизації 

об'єктів комунальної власності  міста 

Протокол № 5/17 від 05.05.2017 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 05.05.2017 року о 9 00 год. 

   

№ п/п 
Назва та адреса 

об’єкта оренди 

Заявник/ 

користувач  

№ і дата написання 

 заяви до орендодавця 

Площа, 

кв.м 
Поверх Короткий зміст заяви Рішення комісії 

Результати  

голосування 

За Пр Утр 

 

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

1.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресою:  

вул. Василя 

Симоненка,3-Б 

Івано-Франківський 

міський центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

(лист від 02.03.17 №05) 

407,9 1,цоколь 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії  

договору оренди 

терміном на 2 р. 11 міс. 

для розміщення міського 

центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати в розмірі 

1,20 грн. в рік з ПДВ. 

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 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 міським центром соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді на нежитлові 

приміщення площею 407,9 кв.м, розташовані в 

цоколі та на першому поверсі в будинку на вул. 

Василя Симоненка, 3-Б, на період до              

30.04.2020 р.,  для розміщення міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

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 
Івано-Франківська 

обласна психолого- 60,73 1,2 
Про надання дозволу на 

продовження терміну дії  

1.2.1 Рекомендувати виконавчому комітету 

міської ради схвалити на черговому засіданні 
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 

адресою:  

вул.Військових 

ветеранів,14-А 

медико-педагогічна 

консультація 

(заява від 07.04.17 

вих.№16-10/8) 

договору оренди 

терміном на 2 р. 11 міс. 

для виконання статутних 

завдань установи з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати в розмірі 

1,20 грн. в рік з ПДВ. 

міськвиконкому та внести на розгляд сесії 

міської ради проект рішення про надання 

дозволу 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-

Франківською обласною психолого-медико-

педагогічною консультацією на нежитлові 

приміщення площею 60,73 кв.м, розташовані на 

першому поверсі в будинку на вул.Військових 

ветеранів,14-А, на період до 31.12.2017 р., для 

використання згідно з статутними завданнями 

установи. 

1.2.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідний проект рішення на 

чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради та сесію міської ради. 

3.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресою:  

вул. Галицька, 40 

Івано-Франківська 

обласна організація 

Всеукраїнського 

товариства політичних 

в’язнів і репресованих 

(заява від 04.05.17 

вх№390/34.2-02/18) 

32,6 2 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії  

договору оренди 

терміном на 2 р. 11 міс. 

для виконання статутних 

завдань організації з 

правом спільного 

використання з ГО «Сила 

духу» з пільговим 

нарахуванням орендної 

плати в розмірі 1,20 грн. в 

рік з ПДВ. 

Є погодження директора 

Департаменту культури 

1.3.1 Рекомендувати виконавчому комітету 

міської ради схвалити на черговому засіданні 

міськвиконкому та внести на розгляд сесії 

міської ради проект рішення про надання 

дозволу на продовження терміну дії договору 

оренди нежитлових приміщень з пільговим 

нарахуванням орендної плати в розмірі 1,20 грн. 

в рік з урахуванням ПДВ, укладеного з  Івано-

Франківською обласною організацією 

всеукраїнського товариства політичних в’язнів і 

репресованих на нежитлові приміщення площею 

32,6 кв.м, розташовані на другому поверсі в 

будівлі Народного дому “Княгинин” за адресою: 

вул. Галицька, 40, на період до 30.04.2020 р. для 

використання під канцелярію товариства, з 

правом сумісного використання приміщень з 

громадською організацією "Сила духу" на 

підставі договору суборенди, з умовою, що 

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 

користувач зобов'язується:  

- подати копію договору суборенди 

нежитлових приміщень в 

Департамент комунальних ресурсів 

Івано-Франківської міської ради. 

1.3.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідний проект рішення на 

чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради та сесію міської ради. 

4.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресою:  

вул.Довга,42 

Фізична особа - 

підприємець 

Ковальчук  

Володимир Зіновійович 

(заява від 09.03.17 б/н) 

15,0 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди 

терміном на 2 р. 11 міс. 
для використання під 

майстерню з ремонту 

взуття. 

Є погодження головного 

лікаря МП №2 та 

начальника управління 

охорони здоров'я 

виконавчого комітету 

міської ради. 

1.4.1 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 Ковальчуком 

Володимиром Зіновійовичем на нежитлові 

приміщення площею 15,0 кв.м, розташовані на 

першому поверсі в будівлі міської поліклініки № 

2 за адресою: вул.Довга, 42, на період до 

30.04.2020 р. для використання під майстерню з 

ремонту взуття з умовою, що орендар 

зобов’язується: 

- відшкодувати витрати, пов'язані з 

проведенням незалежної оцінки 

об'єкта оренди;  

- в термін до 20.06.2017 р. укласти 

угоду про співпрацю з 

адміністрацією міської поліклініки 

№ 2. 

1.4.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідний проект рішення на 

чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради. 

7 - - 

5.  
Частина металевої 

димової труби 
ТОВ "Лайфселл" 

(лист від 20.03.17             19,0  
1. Про надання дозволу 

на продовження терміну 

1.5.1÷1.14.1 Рекомендувати виконавчому 

комітету міської ради схвалити на черговому 
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 

котельні та чотири 

бетонних блоки,  

розташованих за 

адресою:                      

вул. Є. Коновальця, 

132-А 

№ 318) дії договорів оренди 

терміном на 2 р. 11 міс. 
для розташування 

базових станцій 

мобільного зв'язку                

ТОВ "Лайфселл". 

2.  Про внесення змін до 

договорів оренди в 

частині зміни назви, а 

саме: було                             

ТОВ "Астеліт" стало 

ТОВ "Лайфселл". 

Є погодження 

адміністрації державного 

міського підприємства 

"Івано-

Франківськтеплокомунен

ерго". 

 

засіданні міськвиконкому проект рішення про 

надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди, укладеного з Товариством з 

обмеженою відповідальністю "Лайфселл" на 

період до 30.04.2020 р. для розміщення базових 

станцій мобільного зв’язку на такі об’єкти 

нерухомого майна: 

Частину металевої димової труби 

котельні та чотири бетонних блоки загальною 

площею 19,0 кв.м, розташованих за адресою:                      

вул.Є. Коновальця,132-А; 

Частину металевої димової труби 

котельні та два бетонних блоки   загальною 

площею 19,0 кв.м, розташованих за адресою:              

вул.Чорновола,47; 

Частину металевої димової труби 

котельні та чотири бетонних блоки загальною 

площею 18,0 кв.м, розташованих за адресою:                          

вул.Медична,1; 

Частину цегляної димової труби котельні 

та два бетонних блоки загальною   площею  19,0   

кв.м,   розташованих   за   адресою:    

вул.Дорошенка,28-А; 

Частину димової труби та два бетонних 

блоки загальною площею 19,0 кв.м, 

розташованих за адресою: вул.Симоненка, 3; 

Частину димової труби котельні та два 

бетонних блоки загальною   площею   19,0   кв.м,   

розташованих   за   адресою: вул.Тролейбусна, 

40-А; 

Частину залізобетонної опори із щоглою 

та два бетонних блоки загальною площею 19,0 

кв.м, розташованих за адресою: вул.Ольги 

Дучимінської,7; 

Частину димової труби котельні та два 

6.  

Частина металевої 

димової труби 

котельні та два 

бетонних блоки,  

розташованих   за   

адресою:               

вул. Чорновола, 47 

19,0    

7.  

Частина металевої 

димової труби 

котельні та чотири 

бетонних блоки, 

розташованих за 

адресою:                          

вул. Медична, 1 

18,0  

8.  

Частина цегляної 

димової труби 

котельні та два 

бетонних блоки,   

розташованих   за   

адресою:     

вул. Дорошенка,  28-

А 

19,0     

9.  

Частина димової 

труби та два бетонних 

блоки, розташованих 

за адресою: вул. 

Симоненка, 3 

19,0  

10.  
Частина димової 

труби котельні та два 19,0     
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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 

бетонних блоки,   

розташованих   за   

адресою:               

вул. Тролейбусна, 40-

А 

бетонних блоки загальною площею 20,0 кв.м, 

розташованих за адресою:  вул. Військових 

ветеранів,8-А; 

Частину димової труби котельні та два 

бетонних блоки загальною    площею 18,0    кв.м,   

розташованих   за   адресою: вул. Карпатська,15; 

Частину димової труби та два бетонних 

блоки загальною площею 19,0 кв.м, 

розташованих за адресою: вул. М. Биха,3-А 

з умовою, що орендар зобов’язується: 

- відшкодувати витрати, пов'язані з 

проведенням незалежної оцінки 

об'єктів оренди;  

- в термін до 20.06.2017 р. укласти 

угоду про співпрацю з 

адміністрацією державного 

міського підприємства "Івано-

Франківськтеплокомуненерго". 

1.5.2÷1.14.2  Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідний проект рішення на 

чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради. 

11.  

Частина 

залізобетонної опори 

із щоглою та два 

бетонних блоки, 

розташованих за 

адресою: вул. Ольги 

Дучимінської, 7 

19,0  

12.  

Частина димової 

труби котельні та два 

бетонних блоки, 

розташованих за 

адресою:    

вул. Військових 

ветеранів, 8-А 

20,0  

13.  

Частина димової 

труби котельні та два 

бетонних блоки,   

розташованих    за   

адресою:                      

вул. Карпатська, 15 

18,0      

14.  

Частина димової 

труби та два бетонних 

блоки, розташованих 

за адресою:  

вул. М. Биха, 3-А 

19,0  

15.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресою:  

вул.Галицька,91 

ПАТ "Державний 

ощадний банк України" 

(лист від 07.04.17 №26-

13/1/37) 

41,3 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди 

терміном на 2 р. 11 міс. 
для розміщення філії 

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 

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 

Івано-Франківського 

обласного управління АТ 

"Ощадбанк". 

Публічним акціонерним товариством 

“Державний ощадний банк України” на 

нежитлові приміщення площею 41,3 кв. м 

(приміщення 1-А, 13 та 1/2 приміщення І 

площею 1,1 кв. м згідно з технічним паспортом на 

будинок на вул. Галицькій, 91, виготовленим 

ОКП "Івано-Франківське ОБТІ" 25.06.2015 р.), на 

період до 30.04.2020 р. для надання послуг 

населенню філією ІФОУ ПАТ "ОЩАДБАНК". 

1.15.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідний проект рішення на 

чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради. 

16.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресою:  

вул. Чорновола,49 

Фізична особа - 

підприємець  

Урсакі  

Світлана Григорівна 

(заява від 26.04.17 

вх.№373/34.2-02/18) 

40,3 1 

Про надання дозволу на 

продовження терміну дії 

договору оренди 

терміном на 2 р. 11 міс. 
для проведення медичної 

практики. 

Є погодження головного 

лікаря МКПБ та 

управління охорони 

здоров'я. 

1.16.1 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 Урсакі 

Світланою Григорівною на нежитлові 

приміщення площею 40,3 кв.м, розташовані на 

першому поверсі в будівлі міського клінічного 

пологового будинку за адресою: вул. Чорновола, 

49, на період до 30.04.2020 р.,  для здійснення 

медичної практики з умовою, що орендар 

зобов’язується: 

- відшкодувати витрати, пов'язані з 

проведенням незалежної оцінки 

об'єкта оренди; 

- укласти угоду про співпрацю з 

адміністрацією міського клінічного 

пологового будинку. 

1.16.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідний проект рішення на 

чергове засідання виконавчого комітету міської 

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 

ради. 

 

2. Про розірвання договорів оренди нежитлових приміщень. 

17.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресою:  

вул.Незалежності,9 

Фізична особа - 

підприємець  

Матіїв  

Андрій Степанович 

(заява від 05.04.17 

вх.№298/34.2-02/35) 

3,0 1 

Про дострокове 

припинення договору 

оренди №ДО-3466 від 

17.05.2011 р. нежитлових 

приміщень за взаємною 

згодою сторін 

2.17.1 Рекомендувати виконавчому комітету 

міської ради схвалити на черговому засіданні 

міськвиконкому проект рішення про дострокове 

розірвання за взаємною згодою сторін з дня 

прийняття цього рішення договору оренди              

№ ДО-3466 частини нежитлового приміщення 

площею 3,0 кв.м, розташованого на першому 

поверсі в будівлі Центру надання 

адміністративних послугого 17.05.2011 р. між 

виконавчим комітетом міської ради та фізичною 

особою-підприємцем Матіївим Андрієм 

Степановичем при умові погашення 

заборгованості з орендної плати до засідання   

виконавчого комітету міської ради. 

2.17.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідний проект рішення на 

чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради. 

7 - - 

18.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресою:  

вул. Військових 

ветеранів,10-А 

ГО "Розвиток громади" 

(заява від 18.04.17 б/н) 34,15 3 

Про дострокове 

припинення договору 

оренди №ДО-3855 від 

01.12.2016 р. нежитлових 

приміщень за взаємною 

згодою сторін 

2.18.1 Рекомендувати виконавчому комітету 

міської ради схвалити на черговому засіданні 

міськвиконкому проект рішення про дострокове 

розірвання за взаємною згодою сторін з дня 

прийняття цього рішення договору оренди                    

№ ДО-3855 нежитлових приміщень площею        

34,15 кв.м, розташованих на третьому поверсі в 

будинку за адресою: вул.Військових 

ветеранів,10-А, укладеного 01.12.2016 р. між 

виконавчим комітетом міської ради та 

громадською організацією "Розвиток громади". 

Підстава: заява ГО "Розвиток громади" 

від 18.04.2017 р. вх.№343/34.2-02/20. 

2.18.2 Департаменту комунальних ресурсів  

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 

підготувати відповідний проект рішення на 

чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради. 

3. Про розгляд заяв щодо подальшого використання нежитлових приміщень 

19.  

Частина нежитлових 

приміщень спального 

корпусу оздоровчого 

комплексу "Лімниця"  

за адресою: с. Вістова 

вул. Санаторна,2-А 

 

Департамент освіти , 

науки та молодіжної 

політики Івано-

Франківської обласної 

державної адміністрації 

 (лист від 13.04.17 

№395/01-13/01) 

169,95 1 

Про надання дозволу на 

передачу в оренду Івано-

Франківському 

обласному інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

частини нежитлових 

приміщень спального 

корпусу оздоровчого 

комплексу "Лімниця" 

загальною площею 169,95 

кв.м (частка 

територіальної громади 

м. Івано-Франківська 

складає 26% будівлі)  

терміном на 10 років з 

пільговим нарахуванням 

орендної плати в розмірі 

1,20 грн. в рік з ПДВ. 

Є погодження 

Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської 

міської ради. 

3.19.1 Рекомендувати виконавчому комітету 

міської ради схвалити на черговому засіданні 

міськвиконкому проект рішення та внести на 

розгляд сесії міської ради про надання дозволу 

виконавчому комітету міської ради на укладення 

договору оренди з пільговим нарахуванням 

орендної плати в розмірі 1,20 грн. в рік з ПДВ з 

Івано-Франківським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти на нежитлові 

приміщення загальною площею 169,95 кв.м (1/2 

приміщення №1 площею 0,65 кв.м, 1/2 

приміщення  №2 площею 19,7 кв.м, 1/2 

приміщення №3 площею 22,05 кв.м, приміщення 

№6 площею 11,1 кв.м, приміщення №7 площею 

10,7 кв.м, приміщення №8 площею 10,8 кв.м, 

приміщення №9  площею 10,9 кв.м, 1/2 

приміщення №10 площею 11,85 кв.м, 1/2 

приміщення №12 площею 5,4 кв.м, приміщення 

№13 площею 10,4 кв.м, 1/2 приміщення №14 

площею 2,95 кв.м, 1/2 приміщення №15 площею 

1,2, 1/2 приміщення №16 площею 0,6 кв.м, 1/2 

приміщення №23 площею 0,6 кв.м,  1/2 

приміщення №24 площею 1,15 кв.м, 1/2 

приміщення №25 площею 2,95 кв.м, 1/2 

приміщення №26 площею 11,6 кв.м, 1/2 

приміщення №28 площею 5,45 кв.м, 1/2 

приміщення №29 площею 5,45 кв.м приміщення 

№30 площею 10,9 кв.м, 1/2 приміщення №33 

площею 6,85 кв.м, 1/2 приміщення №34 площею 

6,7 кв.м, розташовані на першому поверсі в 

будівлі літера "Д" за адресою: с. Вістова, 

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 

вул.Санаторна,2-А згідно з технічним паспортом, 

виготовленим 02.08.2011 року), розташовані на 

першому поверсі в  будівлі  за адресою: 

вул.Санаторна,2-А, с. Вістова, на період до 

30.04.2020 р. для проведення курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників області. 

 Підстава: лист Департаменту освіти , 

науки та молодіжної політики Івано-

Франківської обласної державної адміністрації 

від 13.04.2017 р. №395/01-13/01. 

3.19.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідний проект рішення на 

чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради та сесії міської ради. 

4. Різне 

 

20.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресами:  

вул.В.Стуса,7-Б, 

вул.Стефаника,33-А, 

вул.М.Витвицького,6-

А 

 

Пропозиція 

Департаменту 

комунальних ресурсів 

  

Доповнити перелік 

об’єктів комунальної 

власності територіальної 

громади міста Івано-

Франківська, 

затверджений ухвалою 

Івано-Франківської 

міської ради народних 

депутатів від 15.09.93  

«Про затвердження 

державного майна, що 

належить до комунальної 

власності Івано-

Франківської Ради 

народних депутатів». 

4.20.1 Рекомендувати виконавчому комітету 

міської ради схвалити на черговому засіданні 

міськвиконкому та внести на розгляд сесії 

міської ради проект рішення, доповнивши 

перелік 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 (будівлями, 

спорудами) за адресами: вул. В.Стуса,7-Б, 

вул.Стефаника,33-А, вул.М.Витвицького,6-А 

4.20.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідний проект рішення на 

чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради та сесію міської ради.  

7 - - 

21.  Нежитлові Івано-Франківський 21,8 1 Про надання дозволу на 4.21.1Рекомендувати виконавчому комітету 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 

приміщення за 

адресою:  

вул.О.Довженка,7-А 

центр дозвілля дітей та 

юнацтва за місцем 

проживання 

(заява від 24.03.17 №55) 

внесення змін до 

договору оренди           

№ДО-3613 від 27.03.17 в 

частині зміни площі 

орендованих приміщень, 

а саме: 

було "нежитлові 

приміщення площею 21,8 

кв. м " стало  

"нежитлові приміщення 

площею 9,9 кв. м ". 

 

міської ради схвалити на черговому засіданні 

міськвиконкому та внести на розгляд сесії 

міської ради проект рішення про надання 

дозволу на внесення змін в пункт 1.1 Договору 

оренди №ДО-3613 від 27.03.2013 р. нежитлових 

приміщень, а саме слова та цифри: "нежитлові 

приміщення площею 21,8 кв. м, розташовані на 

першому поверсі в будинку на 

вул.О.Довженка,7-А" замінити словами та 

цифрами "нежитлові приміщення площею 9,9 кв. 

м, розташовані на першому поверсі в будинку на 

вул.О.Довженка,7-А". 

Підстава: лист Івано-Франківського 

міського центру дозвілля дітей та юнацтва за 

місцем проживання від 24.03.2017 р. №55. 

4.21.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідний проект рішення на 

чергове засідання виконавчого комітету міської 

ради та сесію міської ради. 

22.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресою:  

вул.Грушевського, 9А 

Благодійна організація 

«Благодійний фонд 

«Осінь» 

(заява від 20.04.17 

вх.№353/34.2-02/20) 

37,9 1 

Про надання дозволу на 

проведення ремонтних 

робіт в орендованих 

приміщеннях згідно 

дефектного акту та 

локального кошторису на 

суму 148 518,95 грн.  

Є акт перевірки 

локального кошторису 

УКБ. 

4.22.1 Відкласти розгляд даного питання для 

додаткового вивчення. 

Направити подану Фондом документацію на 

опрацювання в КВП "Архітектурно-планувальне 

бюро ІФ". 

7 - - 

 

5. Перелік об’єктів, які планується включити в програму приватизації на 2015-2017 р.р. 

 

23.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресою:  

Підприємець 

Гепко  

Оксана Тарасівна 

70,2 1 

Про включення 

нежитлових приміщень  в 

Програму приватизації на 

5.23.1 Відмовити підприємцю Гепко О.Т. в 

наданні дозволу на включення нежитлових 

приміщень площею 70,2 кв. м, розташованих на 

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 

вул. Гната  

Хоткевича,44-А 

2015-2017 р.р. шляхом 

викупу. 

першому поверсі в будинку на вул. Гната 

Хоткевича,44-А в Програму приватизації на 

2015-2017 р.р. шляхом викупу. 

5.23.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідь заявнику. 

24.  

Пакет акцій, що 

належить 

територіальній 

громаді міста в 

статутному капіталі 

ПрАТ «АТП-0928» 

Акціонер ПрАТ «АТП-

0928» 

(заява від 14.02.17 

зв№В/545) 

51,22%  

Про продаж пакету акцій, 

що належить 

територіальній громаді 

міста в статутному 

капіталі ПрАТ «АТП-

0928» 

5.24.1 Внести на розгляд виконавчого комітету  

міської ради та внести на розгляд сесії міської 

ради проект рішення "Про продаж пакету акцій 

ПрАТ "АТП-0928" без підтримки комісії. 

5.24.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідні проекти рішення на 

засідання міськвиконкому та сесію міської ради. 

7 - - 

25.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресою:  

вул. Бачинського, 4 

ТОВ "Ренко" 120,51 підвал 

Про включення 

нежитлових приміщень  в 

Програму приватизації на 

2015-2017 р.р. шляхом 

викупу. 

5.25.1 Рекомендувати виконавчому комітету 

міської ради схвалити на засіданні 

міськвиконкому проект рішення міської ради, 

яким внести доповнення до "Програми 

приватизації комунального майна територіальної 

громади міста Івано-Франківська на                  

2015-2017 р.р.", включивши нежитлові 

приміщення площею 120,51 кв. м, розташовані в 

підвалі будинку за адресою: вул. Бачинського,4  

в   «Перелік об’єктів, які підлягають приватизації 

шляхом викупу.  

5.25.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідні проекти рішення на 

засідання міськвиконкому та сесію міської ради. 

7 - - 

26.  

Нежитлові 

приміщення за 

адресою:  

вул. Ринок, 8 

Івано-Франківський 

благодійний фонд 

«Кікбоксінг проти 

наркоманії та дитячої 

злочинності» 

 

86,3 2 

Про включення 

нежитлових приміщень  в 

Програму приватизації на 

2015-2017 р.р. шляхом 

викупу. 

5.26.1 Рекомендувати виконавчому комітету 

міської ради схвалити на засіданні 

міськвиконкому проект рішення міської ради, 

яким внести доповнення до "Програми 

приватизації комунального майна територіальної 

громади міста Івано-Франківська на                  

2015-2017 р.р.", включивши нежитлові 

приміщення площею 86,3 кв. м, розташовані на 

другому поверсі в будинку за адресою:                          

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 

вул. Ринок,8  в   «Перелік об’єктів, які 

підлягають приватизації шляхом викупу.  

5.26.2 Департаменту комунальних ресурсів  

підготувати відповідні проекти рішення на 

засідання міськвиконкому та сесію міської ради. 

 

Секретар комісії            Тетяна Наливайко 

 

 

 


