Проект вносить МВК

Про розгляд клопотань
фізичних і юридичних осіб
із земельних питань
Керуючись Земельним кодексом України, законами України:«Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності»;рішенням45 сесії Івано-Франківської міської
ради шостого демократичного скликання від 19.06.2014 р.№1446-45
«Про затвердження Положення про оренду земельних ділянок
комунальної власності у м. Івано-Франківську», міська рада
вирішила:
1. Дати дозвіл на складання проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, згідно додатку 1 (додається).
2. Дати дозвіл на складання технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), згідно
додатку 2 (додається).
3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та передати земельні ділянки в оренду, згідно додатку 3 (додається).
4. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки
в оренду, згіднододатку4 (додається).
5. Поновити терміни оренди земельних ділянок, згідно додатку 5
(додається).
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6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради площею
0.7353 га на вул. Гната Хоткевича, 11-а з передачею її в постійне
користування для обслуговування будівлі дошкільного навчального закладу

(для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти), кадастровий
номер 2610100000:08:008:0417 (рішення 56 сесії міської ради від 30.07.2015
року № 1842-56 про надання дозволу на складання проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки).
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню
співвласників
багатоквартирного
житлового
будинку
«Вагилевича, 9» площею 0.0489 га на вул. І. Вагилевича, 9 з передачею її в
постійне користування для обслуговування багатоквартирного житлового
будинку з приміщеннями громадського призначення (для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торговорозважальної
та
ринкової
інфраструктури),
кадастровий
номер
2610100000:05:001:0420 (рішення 4 сесії міської ради від 11.03.2016 року №
79-4 про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, довідка з МБК № 10094).
8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національній академії внутрішніх справ площею 3.8217 га на вул.
Національної Гвардії, 3 для обслуговування адміністративно-учбових
приміщень (для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти),
кадастровий номер 2610100000:20:001:0132 (рішення 4 сесії міської ради від
11.03.2016 року № 79-4 про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, довідка з МБК № 9483).
9. Припинити, за згодою, дію договору оренди земельної ділянки
площею 0.0476 га на вул. В. Чорновола, в дворі будинку № 23, кадастровий
номер 2610100000:04:003:0071, укладеного публічним акціонерним
товариством «Укрсоцбанк», для обслуговування власних гаражів від
12.09.2012 року № 261010004000598 (продаж нерухомого майна (гаража)
Костюку Любомиру Михайловичу, договір купівлі-продажу від 15.08.2016
року).
10. Припинити дію договору оренди земельної ділянки площею 0.0081
га
на
вул.
Євгена
Коновальця,
147-а,
кадастровий
номер
2610100000:20:005:0044, укладеного Грушецьким Михайлом Степановичем,
для обслуговування торгового закладу від 27.12.2013 року № 4178926
(дарування нежитлового приміщення Грушецькому Олегу Михайловичу,
договір дарування від 28.06.2017 року), з дня державної реєстрації нової
угоди.
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Передати в оренду, терміном на п’ять років, земельну ділянку
Грушецькому Олегу Михайловичу площею 0.0081 га на вул. Євгена
Коновальця, 147-а, кадастровий номер 2610100000:20:005:0044, для
обслуговування торгового закладу (для будівництва та обслуговування

будівель торгівлі.
11. У зв’язку з набуттям товариством з обмеженою відповідальністю
«Франк Девелопмент» права власності на нерухоме майно (від 16.11.2017
року № 23446260), внести зміни в договір оренди земельної ділянки площею
0.2798 га на вул. Крайківського, 1-б для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер
2610100000:03:002:0246 (від 14.11.2014 року № 7692052), в частині заміни
землекористувача (орендаря) з ПП «Комфорт-Сервіс» на товариство з
обмеженою відповідальністю «Франк Девелопмент», шляхом укладання
додаткової угоди.
12. Припинити, за згодою, дію договору оренди земельної ділянки від
19.07.2013 року, реєстраційний № 1785819, укладеного приватним
підприємством «Термобуд», площею 0.1925 га на вул. Вовчинецькій,
поруч будинку № 25, для будівництва багатоквартирного житлового
будинку (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку), кадастровий номер 2610100000:06:001:0050 ( передача на баланс
житлового фонду ОСББ «Вовчинецька, 25-а», акт приймання-передачі від
01.08.2017 року).
13. У зв’язку з закінченням терміну, припинити, за згодою, дію
договору оренди земельної ділянки від 05.12.2012 року, реєстраційний №
261010004000638, укладеного товариством з обмеженою відповідальністю
«Мальва Пасаж»,
площею 0.0212
га на вул. Тичини, 1
для
обслуговування
стоянки
автомобілів,
кадастровий
номер
2610100000:04:002:0148.
Земельну ділянку площею 0.0212 га віднести до земель міської ради.
14. У зв’язку з ліквідацією підприємства, припинити, за згодою, дію
договору оренди земельної ділянки площею 0.0025 га на вул. Євгена
Коновальця, 147, кадастровий номер 2610100000:20:005:0077, укладеного
колективним підприємством «Барм», для обслуговування торгового закладу
від 18.12.2013 року № 3914746, з дня державної реєстрації нової угоди.
Передати в оренду, терміном на п’ять років, земельну ділянку
Лучишину Андрію Богдановичу площею 0.0025 га на вул. Євгена
Коновальця, 147, кадастровий номер 2610100000:20:005:0077, для
обслуговування торгового закладу (реєстрація права власності на нерухоме
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майно від 27.10.2017 року № 23361022).
15. Припинити, за згодою, дію договору оренди земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «Будівельні матеріали» площею 6.1037

га на вул. Гетьмана Мазепи, 164, кадастровий номер 2610100000:24:002:0102,
для розміщення та експлуатації будівель і споруд (для розміщення та
експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) від
07.10.2016 року № 16864291(внесення нерухомого майна в статутний фонд
ТзОВ «Спецмонтажбуд – ІФ», акт прийому передачі від 21.11.2017 року)), з
дня державної реєстрації нової угоди.
Передати в оренду, терміном на десять років, земельну ділянку
товариству з обмеженою відповідальністю «Спецмонтажбуд–ІФ» площею
6.1037 га на вул. Гетьмана Мазепи, 164, кадастровий номер
2610100000:24:002:0102, для розміщення та експлуатації будівель і споруд
(для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості).
16. Припинити, за згодою, дію договору оренди земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Альянс
ІФ» площею 0.0388 га на вул. Калнишевського П. (Дашевського), 6,
кадастровий номер 2610100000:06:002:0305, для будівництва лікувальнодіагностичного центру (для будівництва та обслуговування будівель закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги) від 19.12.2017 року № 24113632
(продаж незавершеного будівництва лікувально-діагностичного центру ТзОВ
«Будівельна Компанія Альянс ІФ і КО», договір купівлі-продажу від
30.11.2017 року), з дня державної реєстрації нової угоди.
Передати в оренду, терміном на три роки, земельну ділянку
товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія Альянс ІФ і
КО»площею 0.0388 га на вул. Калнишевського П. (Дашевського), 6,
кадастровий номер 2610100000:06:002:0305, для будівництва лікувальнодіагностичного центру (для будівництва та обслуговування будівель закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги).
17. Припинити, за згодою, дію договору оренди земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Універсал-Авто» площею 0.0224
га на вул. Галицькій, 111, кадастровий номер 2610100000:03:003:0169, для
обслуговування нежитлових приміщень (для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови) від 04.07.2014 року № 6241749
(продаж нежитлових приміщень Барану Андрію Івановичу, договір купівліпродажу від 25.10.2017 року), з дня державної реєстрації нової угоди.
Передати в оренду, терміном на десять років, земельну ділянку Барану
Андрію Івановичу площею 0.0224 га на вул. Галицькій, 111, кадастровий
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номер 2610100000:03:003:0169, для обслуговування нежитлових приміщень
(для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови).
18. Припинити, за згодою, право постійного користування земельної

ділянки публічному акціонерному товариству «Івано-Франківський завод
«Промприлад» площею 0.4536 га на вул. Академіка Сахарова, 12-а для
обслуговування розміщення та експлуатації будівель і споруд (державний акт
на право постійного користування землею від 14.04.1998 року № 228,
клопотання від 03.01.2018 року № 79-2).
Дати дозвіл Івано-Франківській міській раді на складання технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною
площею 0.4496 га на вул. Академіка Сахарова, 12-а для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови, кадастровий номер
2610100000:06:003:0217, довідка з МБК № 6669 (рішення 17 сесії ІваноФранківської міської ради від 15.12.2017 року № 396-17 «Про затвердження
детального плану території для обслуговування спортивно-оздоровчого
комплексу за адресою вул. Степана Бандери, 12-а».
19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється товариству з обмеженою
відповідальністю «Євробуд ІФ» та Менделюку Ігору Андрійовичу з
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) на будівництво та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку площею 0.0534 га на вул.
Добролюбова, 2, кадастровий номер: 2610100000:01:008:0176 ( реєстрація
права власності на земельну ділянку від 30.11.2015 року та від 03.02.2017
року, висновок Департаменту містобудування, архітектури та культурної
спадщини від 01.06.2017 року № М/4102, довідка з МБК № 13962).
20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється товариству з обмеженою
відповідальністю «Євробуд ІФ» та Дурановичу Юрію Володимировичу з
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) на будівництво та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку площею 0.0914 га на вул.
Добролюбова, 2, кадастровий номер: 2610100000:01:008:0113 (реєстрація
права власності на земельну ділянку від 01.12.2016 року, висновок
Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини від
01.06.2017 року № М/4104, довідка з МБК № 14835).
21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється Хомин Любові Степанівні з
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
6
споруд (присадибна ділянка) на будівництво та обслуговування будівель
торгівлі (для обслуговування кафе-бару) площею 0.0175 га на вул. В.
Чорновола, 107/1, кадастровий номер: 2610100000:20:004:0016 ( реєстрація
права власності на земельну ділянку від 30.01.2016 року, висновок

Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини від
16.03.2017 року № Х/3381, довідка з МБК № 13903).
22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється Вовчуку Дмитру Мирославовичу з
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) на будівництво і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та
ринкової інфраструктури площею 0.1000 га на вул. Пасічній, 6, кадастровий
номер: 2610100000:01:010:0139 ( реєстрація права власності на земельну
ділянку від 13.04.2017 року № 19972278, висновок Департаменту
містобудування, архітектури та культурної спадщини від 28.08.2017 року
№ В/4626, довідка з МБК № 12774).
23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється Вовчуку Дмитру Мирославовичу з
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) на будівництво і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та
ринкової інфраструктури площею 0.0600 га на вул. Пасічній, 8, кадастровий
номер: 2610100000:01:010:0054 ( реєстрація права власності на земельну
ділянку від 16.08.2017 року № 21906576, висновок Департаменту
містобудування, архітектури та культурної спадщини від 07.09.2017 року №
В/4752, довідка з МБК № 16234).
24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Івано-Франківському обласному бюро медико-соціальної експертизи площею
0.1428 га на вул. Переяславській, 27 з передачею її в постійне користування
для обслуговування адміністративно-виробничих та гаражних приміщень
(для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги), кадастровий номер 2610100000:06:004:0435 (рішення 9
сесії міської ради від 20.01.2017 року № 365-9 про надання дозволу на
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, довідка
з МБК № 14026).
25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки приватному підприємству «Еталон» загальною площею
0.2129 га на вул. Залізничній, 4 (кадастровий номер 2610100000:07:002:0011,
довідка з МБК № 12856), в тому числі:
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25.1. Земельну ділянку площею 0.1653 га передати в оренду, терміном
на п’ять років, товариству з обмеженою відповідальністю «ЖЕД ЕкспресКомфорт», кадастровий номер 2610100000:07:002:0034 для обслуговування
багатоквартирних житлових будинків (акти приймання-передачі житлового

комплексу від 24.02.2011 року та від 18.03.2016 року).
25.2. Земельну ділянку площею 0.0248 га передати в оренду, терміном
на п’ять років, обслуговуючому кооперативу «Локомотив – ІФ» для
обслуговування гаражів (кадастровий номер 2610100000:07:002:0033).
25.3. Земельну ділянку площею 0.0228 га віднести до земель загального
користування (проїзд), кадастровий номер 2610100000:07:002:0032.
25.4. Встановити сервітутні обмеження на проїзд, прохід площею 0.0091
га.
Припинити дію договору оренди земельної ділянки загальною площею
0.2129 га, укладеного ПП «Еталон», від 23.02.2016 року № 13428830, з дня
державної реєстрації нових угод.
26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки підприємцю Триндохіру Михайлу Васильовичу загальною
площею 0.2779 га на вул. С. Височана, 18 (кадастровий номер
2610100000:20:003:0050, довідка з МБК № 16206), в тому числі:
26.1. Земельну ділянку площею 0.2114 га передати в оренду, терміном
на п’ять років, підприємцю Триндохіру Михайлу Васильовичу, кадастровий
номер 2610100000:20:003:0016 для обслуговування виробничо-побутових
приміщень.
26.2. Земельну ділянку площею 0.0233 га передати в оренду, терміном
на десять років, підприємцю Триндохіру Михайлу Васильовичу, кадастровий
номер 2610100000:20:003:0018 для обслуговування виробничо-побутових
приміщень.
26.3. Земельну ділянку площею 0.0432 га на вул. С. Височана, 16-в,
передати в оренду, терміном на десять років, Гринчаку Андрію Романовичу,
кадастровий номер 2610100000:20:003:0017 для обслуговування автомийки з
офісними приміщеннями (свідоцтво про право власності на нерухоме майно
від 25.05.2015 року, довідка з МБК № 16966).
Припинити дію договору оренди земельної ділянки загальною площею
0.2779 га, укладеного підприємцем Триндохіром М. В., від 03.07.2013 року
№ 1811157, з дня державної реєстрації нових угод.
27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія» загальною площею 9.4064 га на вул. Національної
Гвардії, 14-б (кадастровий номер 2610100000:20:004:0182, довідка з МБК №
16278), в тому числі:
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27.1. Земельну ділянку площею 0.0327 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0026 для іншої
житлової забудови (ділянка № 1).

27.2. Земельну ділянку площею 0.0211 гакадастровий номер
2610100000:20:004:0027 віднести до земель міської ради (ділянка № 2).
27.3. Земельну ділянку площею 0.2922 га
кадастровий номер
2610100000:20:004:0034 віднести до земель міської ради (ділянка № 3).
27.4. Земельну ділянку площею 0.0645 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0036 для іншої
житлової забудови (ділянка № 4).
27.5. Земельну ділянку площею 0.0888 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0038 для іншої
житлової забудови (ділянка № 5).
27.6. Земельну ділянку площею 0.1360 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0039 для іншої
житлової забудови (ділянка № 6).
27.7. Земельну ділянку площею 0.0080 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0028 для іншої
житлової забудови (ділянка № 7).
27.8. Земельну ділянку площею 0.0872 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0041 для іншої
житлової забудови (ділянка № 8).
27.9. Земельну ділянку площею 0.1352 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0029 для іншої
житлової забудови (ділянка № 9).
27.10. Земельну ділянку площею 0.0068 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0030 для іншої
житлової забудови (ділянка № 10).
27.11. Земельну ділянку площею 0.0202 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0043 для іншої
житлової забудови (ділянка № 11).
27.12. Земельну ділянку площею 0.1239 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0045 для іншої
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житлової забудови (ділянка № 12).
27.13. Земельну ділянку площею 0.0596 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0024 для іншої

житлової забудови (ділянка № 13).
27.14. Земельну ділянку площею 0.1354 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0031 для іншої
житлової забудови (ділянка № 14).
27.15. Земельну ділянку площею 0.1353 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0046 для іншої
житлової забудови (ділянка № 15).
27.16. Земельну ділянку площею 0.2673 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0032, для іншої
житлової забудови (ділянка № 16).
27.17. Земельну ділянку площею 7.7922 га передати в оренду, терміном
на десять років, товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська
нафтова компанія», кадастровий номер 2610100000:20:004:0048, для іншої
житлової забудови (ділянка № 17).
Припинити дію договору оренди земельної ділянки загальною площею
9.4064 га, укладеного ТзОВ «Карпатська нафтова компанія», від 14.11.2017
року № 23350437, з дня державної реєстрації нових угод.
28. Дати дозвіл Солодкій Лідії Петрівні на передачу в суборенду
земельної ділянки площею 0.0406 га на вул. Проектній, 2 - Гімназійній
(ділянка № 11) для будівництва та обслуговування житлового будинку
малоповерхової забудови з вбудованими приміщеннями громадського
призначення (для іншої громадської забудови), кадастровий номер
2610100000:01:004:0047, від Олексюка Василя Васильовича, за згодою, до
08.07.2021 року (договір оренди земельної ділянки, укладений Олексюком
Василем Васильовичем, від 13.07.2015 року № 10386201).
29. Дати дозвіл товариству з додатковою відповідальністю «Будівельномонтажна фірма «Івано-Франківськбуд» на передачу в суборенду земельної
ділянки площею 0.3817 га на вул. Хіміків – Тролейбусній (4 мікрорайон) для
будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими
приміщеннями громадського призначення (для іншої житлової забудови),
кадастровий номер 2610100000:01:007:0026, від товариства з додатковою
відповідальністю «Машбуд», за згодою, до 28.01.2021 року (договір оренди
земельної ділянки, укладений ТДВ
«Машбуд», від 22.03.2016 року №
13856390).
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30. Дати дозвіл приватному підприємству «Вамбуд» та підприємцю
Чорнопиському Юрію Івановичу на передачу в суборенду частини земельної
ділянки площею 1.0750 га в районі вул. В. Стуса – І. Миколайчука для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, від

товариства з обмеженою відповідальністю «ЖЕО Захід Стиль», за згодою,
терміном на три роки (договір оренди земельної ділянки загальною площею
3.6771 га, укладений ТзОВ «ЖЕО Захід Стиль», від 12.12.2017 року №
23957719, кадастровий номер 2610190501:09:006:0157).
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право
сервітуту, підприємцю Гринишин Марії Іванівні площею 0.0009 га на вул.
Євгена Коновальця, 146-д для розміщення тимчасових споруд (торгових
павільйонів) за рахунок частини земельної ділянки, що перебуває в оренді
ПП «ЖЕО «Житловий масив», за згодою (договір оренди земельної ділянки
від 12.07.2016 року, реєстраційний № 15391400, кадастровий номер
2610100000:20:004:0192, довідка з МБК № 16507).
Встановити підприємцю Гринишин Марії Іванівні земельний сервітут,
терміном до 28.01.2021 року, на земельній ділянці площею 0.0009 га на вул.
Євгена Коновальця, 146-д для вказаних потреб.
32. Дати дозвіл підприємцю товариству з обмеженою відповідальністю
«Автобаз - ІФ» на складання технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки
загальною
площею
0.7607 га на вул.
Хриплинській, 39
(кадастровий номер 2610100000:14:002:0361) для
обслуговування станції технічного обслуговування автомобілів з мийкою
(реєстрація права власності на майно від 24.03.2017 року, реєстрація права
оренди на землю від 27.11.2008 року № 040829400235 на підприємців
Настенка Є. М. та Настенка Є. Є., довідка з МБК № 16910).
33. Передати в постійне користування земельну ділянку ІваноФранківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру
МВС
України
площею
0.1750
га
(кадастровий
номер
2610100000:20:004:0262) на вул. Національної Гвардії, 14 для обслуговування
нежитлових приміщень, згідно КВЦПЗ - для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови (купівля нежитлових приміщень у
Кавлака Василя Миколайовича, договір купівлі-продажу від 14.12.2016 року,
реєстрація речових прав від 14.12.2016 року № 18012560, лист ІваноФранківської облдержадміністрації від 19.12.2017 року № 8725/1/1-17/01136).
34. Передати комунальному некомерційному підприємству «ІваноФранківський міський клінічний перинатальний центр» в постійне
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користування наступні земельні ділянки:
34.1.Площею2.6029 га на вул. В. Чорновола, 49 для обслуговування
адміністративно-лікувальних будівель і споруд (для будівництва та
обслуговуваннябудівельзакладівохорониздоров'я
та
соціальноїдопомоги),кадастровий номер 2610100000:20:001:0156.

34.2.Площею 0.0452 га на вул. Січових Стрільців, 46 для обслуговування
приміщення жіночої консультації № 1 (для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги), кадастровий
номер 2610100000:04:003:0043.
34.3.Площею 0.0670 га на вул. Василя Стуса, 2 для обслуговування
приміщення жіночої консультації № 2 (для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги), кадастровий
номер 2610190501:09:004:0060.
34.4.Площею 0.0519 га на вул. Гетьмана Мазепи, 179 для
обслуговування приміщення жіночої консультації № 3 (для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги),
кадастровий номер 2610100000:24:004:0068.
На підставі рішення 14 сесії Івано-Франківської міської ради від
18.07.2017 року № 206-14 «Про припинення діяльності Івано-Франківського
міського клінічного пологового будинку шляхом його перетворення в
комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківський міський
клінічний центр», припинити право постійного користування земельними
ділянками Івано-Франківському міському клінічному пологовому будинку
площею 2.6029 га на вул. В. Чорновола, 49, площею 0.0452 га на вул.
Січових Стрільців, 46, площею 0.0670 га на вул. Василя Стуса, 2, площею
0.0519 га на вул. Гетьмана Мазепи, 179 (державні акти на право постійного
користування земельними ділянками від 13.03.2006 року № 030629400012,
від 28.12.2005 року № 030529400024, від 28.12.2005 року № 030529400025,
від 28.12.2005 року № 030529400023).
35. Дати дозвіл Івано-Франківській міській раді на складання технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
орієнтовною площею 0.1500 га на вул. Пилипа Орлика, поруч будинку № 4-б
для влаштування та обслуговування дитячого майданчика (клопотання ОСББ
«Домівка-ІФ» від 27.12.2017 року).
36. Припинити, за згодою, дію договору про встановлення земельного
сервітуту, укладеного товариством з обмеженою відповідальністю
«СкайфолЕнерджі», від 08.02.2017 року № 18960045, на земельну ділянку
площею 0.9853 га на вул. Ботанічній, 2, для розміщення, експлуатації та
обслуговування електростанції з використання енергії сонця (об’єкт
альтернативної енергетики), для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води,
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збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земельної ділянки, що
перебуває в постійному користуванні комунального підприємства ІваноФранківськводоекотехпром», кадастровий номер 2610100000:20:008:0064, за
згодою (клопотання ТзОВ «СкайфолЕнерджі» від 02.01.2018 року № 272960).

37. Внести зміни в графу 2 пункту 12 додатку 1 до рішення 15 сесії
міської ради від 30.08.2017 року № 248-17, в частині найменування
юридичної особи підприємства – товариство з обмеженою відповідальністю
«ВВМВ-ІФ» (було: товариство з обмеженою відповідальністю «ВВМФ-ІФ»).
38. Суб’єктам господарської діяльності, вказаним в додатку 1 та додатку
2 до даного рішення,виготовити проекти землеустрою щодо відведення
земельнихділянокта технічнідокументації із землеустрою щодовстановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), і подати їхувстановленому
порядку на затвердження.
39. Суб’єктам господарської діяльності, вказаним в додатках 3, 4, 5 до
данного рішення, зареєструвати право оренди земельної ділянки у
відповідності до чинного законодавства.
40. Встановити терміни дії договорів оренди землі від дати прийняття
рішення сесії міської ради про передачу в оренду, поновлення термінів
оренди земельних ділянок.
41. Встановити, що з дня закінчення дії договору оренди земельної
ділянки і до дня державної реєстрації додаткової угоди до договору
орендиземлі орендар сплачує орендну плату згідно договору оренди термін
дії якого поновлюється.
42. Головному управлінню ДФС в Івано-Франківській області вжити
заходів щодо адміністрування плати за землю, згідно вимог Податкового
кодексу України.
43. Направити копію даного рішення відділу Держгеокадастру у м.
Івано-Франківську Івано-Франківської областідля вжиття заходів реагування
відповідно до компетенції.
44. Обов’язки за виконанням данного рішення покласти на управління
земельних відносин Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської
міської ради.
45.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови О. Кайду.
Міський голова
Руслан Марцінків

Додаток1
до рішення ___ сесії міської ради
від _________ 2017 року № ____
Перелік
осіб землекористування, яким надано дозвіл на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

№
з/п

Назва особи

Адреса земельної
ділянки

Орієнтовн
а площа,
га

Вид використання
земельної ділянки
(функціональне
призначення)

1
1

2
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку «По вулиці
Вовчинецька, 90»

3
вул. Вовчинецька,
90

4
0.0520

5
для обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

2

Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Моноліт-ІФ »

вул. Юліана
Целевича, 36-а

0.3308

для обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

Документ на об'єкт
нерухомого майна
6
передача на баланс
житлового комплексу від КП
«Муніципальна інвестиційна
управляюча компанія», акт
приймання-передачі від
12.01.2017 року

Примітка
7
довідка з МБК № 16058
(територія садибної забудови; частина
земельної ділянки в межах червоної
лінії вул. Вовчинецької)
довідка з МБК № 16640
(територія зелених насаджень
загального користування, перспективні
території багатоквартирної житлової
забудови).
Примітка: рішенням 7 сесії міської
ради від 19.08.2016 року надано дозвіл
Івано-Франківській міській раді на
складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
орієнтовною площе. 0.1 га на вул.
Юліана Целевича, в районі будинків №
36-а та № 36-в, для влаштування скверу

3

4

5

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Галеан» ЛТД
Релігійна громада
«Святої Покрови»
Української
Автокефальної
Православної
Церкви
Релігійна громада
«Святого Івана
Хреститиля»
Української
Гроеко-Католицької
Церкви

вул. Левинського,
3-а

0.1855

для обслуговування
нежитлових приміщень

вул. Крайківського

0.2471

для будівництва та
обслуговування культової
споруди

довідка з МБК № 14277

вул. Вербова –
Микитинецька
(вздовж р. Бистриці
Надвірнянської)

5.0000

для будівництва
комплексу культових
споруд (Марійського
Відпустового Центру)

для обслуговування
торгового приміщення
№ 12
для обслуговування
торгового приміщення
№ 10
для обслуговування
торгового приміщення
№6
для обслуговування
торгового приміщення
№ 11

реєстрація права власності
на нерухоме майно від
11.07.2007 року
реєстрація права власності
на нерухоме майно від
01.06.2017 року
реєстрація права власності
на нерухоме майно від
23.05.2007 року
реєстрація права власності
на нерухоме майно від
23.05.2007 року

із врахуванням ст. 134 ЗКУ; довідка з
МБК № 16553 (території зелених
насаджень загального користування;
комунальних підприємств; садибної
житлової забудови;
сільськогосподарського використання;
частина ділянки в межах захисної зони
дамби; санітарно-захисні зони
промислових і комунальних
підприємств)
довідка з МБК № 16725

для обслуговування
торгового приміщення
№8

реєстрація права власності
на нерухоме майно від
23.05.2007 року

6

Сивухіна Вікторія
Юріївна

вул. Гетьмана
Мазепи, 173-в

0.0023

7

Ременецька Тетяна
Сергіївна

вул. Гетьмана
Мазепи, 173-в

0.0033

8

Білоус Василь
Васильович

вул. Гетьмана
Мазепи, 173-в

0.0038

9

Лабудяк Юрій
Васильович, Заник
Михайло
Лук’янович
Іванків Іван
Степанович

вул. Гетьмана
Мазепи, 173-в

0.0025

вул. Гетьмана
Мазепи, 173-в

0.0045

10

реєстрація права власності
на нерухоме майно від
09.08.2013 року

довідка з МБК № 13341

довідка з МБК № 16727
довідка з МБК № 16732
довідка з МБК № 16726

довідка з МБК № 16728

11

Долішня Наталія
Василівна

вул. Гетьмана
Мазепи, 173-в

0.0020

12

Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Довіра - Благо»
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Бельведерська, 4»
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«К. Вишневського,
8»
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Сучасне житло»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«ЮТІМ»»

вул. Ленкавського,
30

0.1977

вул. Бельведерська,
4

0.0795

вул.
К. Вишневського, 8

0.2041

вул. Кармелюка, 2

0.2294

вул. Короля
Данила,
11-а

вул. Галицька,
142-а

13

14

15

16

17

Підприємець
Слободян
Володимир
Романович

для обслуговування
торгового приміщення
№ 15
для обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

реєстрація права власності
на нерухоме майно від
25.05.2007 року

довідка з МБК № 17098
довідка з МБК № 16767
(територія комунальних підприємств;
частина земельної ділянки в межах
червоної лінії вулиці)

для реконструкції
існуючого житлового
будинку з закладами
громадського
призначення
для будівництва і
обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

довідка з МБК № 16718

довідка з МБК № 16736

0.0599

для реконструкції
існуючого житлового
будинку з закладами
громадського
призначення
для будівництва і
обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку з
приміщеннями
громадського
призначення

0.0131

для обслуговування
торгового павільйону

довідка з МБК № 16735

реєстрація права власності
на нерухоме майно
(майновий комплекс
котельні) від 25.12.2013 року

земельна ділянка перебуває в оренді
ТзОВ «ЮТІМ» до 10.04.2020 року для
будівництва та обслуговування
закладів будівель закладів
комунального обслуговування;
довідка з МБК № 14981 (територія
багатоквартирної житлової забудови)

реєстрація права власності
на нерухоме майно
06.02.2014 року

частина земельної ділянки площею
0.0090 га перебувала в оренді
підприємця Слободяна В. Р. з 2003 по
2006 роки;
довідка з МБК № 16638

18

Лесів Михайло
Володимирович

вул. В. Чорновола,
136

0.0529

для обслуговування
нежитлових приміщень

19

Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Тріада ІФ»
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Оселя на вулиці
Короля Данила»
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Арматурник»
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку «Ринок»

вул. Шевченка, 26

0.0543

для обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

довідка з МБК № 16913

вул.
Короля Данила, 27

0.1064

для обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

довідка з МБК № 17031

вул. Євгена
Коновальця,
146 –а, б, в

0.9052

для обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

довідка з МБК № 16570

площа Ринок, 6

0.0485

для обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку з
вбудованим закладом
громадського харчування
для обслуговування
нежитлових приміщень

довідка з МБК № 12248
Примітка: конфігурація кадастрового
плану не співпадає зі схемою з довідки
з МБК

20

21

22

23

Шпак Сергій
Анатолійович

вул. Хриплинська,
39

0.0760

24

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Західполімер»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Західполімер»

вул. Хриплинська,
39

0.0186

для обслуговування
нежитлових приміщень

вул. Хриплинська,
39

0.1811

для обслуговування
нежитлових приміщень

25

реєстрація права власності
на нерухоме майно
22.01.2010 року

реєстрація права власності
на нерухоме майно
15.10.2014 року
реєстрація права власності
на нерухоме майно
22.10.2014 року
реєстрація права власності
на нерухоме майно
22.10.2014 року

довідка з МБК № 16737

довідка з МБК № 16632
довідка з МБК № 16629
(частина земельної ділянки в межах
червоних ліній вулиці)
довідка з МБК № 16630

26

27

28

29

30

31

32

33

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Західполімер»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Благо Інвест
Сервіс»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Благо Інвест
Сервіс»
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Коперніка, 2»
Івано-Франківський
обласний
лікувальнофізкультурний
центр «Здоров’я»
Підприємець
Гурський Олег
Михайлович
Дячишин Марія
Володимирівна
Яцишин
Володимир
Степанович

вул. Хриплинська,
39

0.0957

для обслуговування
нежитлових приміщень

реєстрація права власності
на нерухоме майно
22.10.2014 року

довідка з МБК № 16631

вул. Січових
Стрільців, 21

0.0071

для будівництва та
обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

реєстрація права власності
на нерухоме майно
06.06.2016 року

довідка з МБК № 16974

вул. Січових
Стрільців, 21

0.0082

для будівництва та
обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

реєстрація права власності
на нерухоме майно
06.06.2016 року

довідка з МБК № 16975

вул. Коперніка, 2

0.0338

для обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

вул. Січових
Стрільців, 46

0.0028

для обслуговування
гаражу

вул. Гетьмана
Сагайдачного, 42-а

0.4043

вул. Січових
Стрільців, 11

0.0012

для обслуговування
адміністративновиробничих будівель
для обслуговування
нежитлової прибудови до
будинку

вул. Бельведерська,
46/3

0.0053

для влаштування входу
до власного приміщення

довідка з МБК № 17109

реєстрація права власності
довідка з МБК № 17119
на нерухоме майно (спільна
власність Івано-Франківської
обласної ради) від 16.02.2012
року
реєстрація права власності
довідка з МБК № 17116;
на нерухоме майно від
за результатами здійснення
01.08.2008 року
самоврядного контролю
реєстрація права власності
довідка з МБК № 17131
на нерухоме майно від
23.06.2008 року
реєстрація права власності
довідка з МБК № 12859;
на об’єкт нерухомого майна
із врахуванням ст.ст. 42, 134 ЗКУ
від 06.02.2016 року

34

35

36

37

38

39

40

Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Шевченка 52»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Сервіс-Сіті-ІФ»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Сервіс-Сіті-ІФ»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Сервіс-Сіті-ІФ»
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«Ленкавського 32»
Закрите акціонерне
товариство
«Підприємство
робітничого
постачання»
Костюк Любомир
Михайлович

довідка з МБК № 13485
вул. Шевченка, 52

0.0420

для обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

вул. Тарнавського,
37

для обслуговування
нежитлових приміщень

реєстрація права власності
на майно від 20.09.2017 року

довідка з МБК № 16789

0.0104

вул. Тарнавського,
37

для обслуговування
нежитлових приміщень

реєстрація права власності
на майно від 20.09.2017 року

довідка з МБК № 16790

0.0307

вул. Тарнавського,
37

для обслуговування
нежитлових приміщень

реєстрація права власності
на майно від 20.09.2017 року

довідка з МБК № 16788

0.0763

вул. Ленкавського,
32

0.2308

для обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

довідка з МБК № 16756

вул. Отця І.
Блавацького, 8-а

1.0881

для обслуговування
виробничо-складських
будівель і споруд

реєстрація права власності
на майно від 12.09.2017 року

довідка з МБК № 17213

вул. В. Чорновола,
23-б

0.0553

для обслуговування
власного гаражу

купівля нерухомого майна у
ПАТ «Укрсоцбанк», договір
купівлі-продажу
15.08.2016 року

довідка з МБК № 13187;
частина земельної ділянки площею
0.0476 га перебуває в оренді ПАТ
«Укрсоцбанк»

Секретар міської ради

Оксана Савчук

Додаток 2
до рішення ___ сесії міської ради
від _________ 2017 року № ____
Перелік
осіб землекористування, яким надано дозвіл на складання технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
Вид використання
земельної ділянки
(функціональне
призначення)
5

Назва особи

Адреса земельної
ділянки

Орієнтовна
площа,
га

1

2

3

4

1

Релігійна громада
(парафія)
«Преображення
Господнього»
Української
ГрекоКатолицької
Церкви м. ІваноФранківська
Релігійна громада
(парафія)
«Святого
ВеликомученикаД
митрія»
Української
ГрекоКатолицької
Церкви м. ІваноФранківська

вул.
Калуське шосе, 3

1.0000

для обслуговування
культової споруди

довідка з МБК № 4548

вул.
Нечуя –
Левицького, 6

0.3342

для обслуговування
культової споруди

довідка з МБК № 4549

№
з/п

2

Документ на об'єкт
нерухомого майна

Примітка

6

7

3

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Торгівельний дім
Авангард»

вул. Промислова,
29-г

2.3578

для обслуговування
нежитлових приміщень

4

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Станіславська
торгова компанія»
Приватне
підприємство
«Наутілус»

вул. Промислова,
29

1.5551

для обслуговування цеху
по виробництву
алкогольних виробів

вул. Ребета, 8

0.0067

для обслуговування
виробничої бази

ІваноФранківський
міський
спортивнотехнічний клуб
ТСО України
Департамент
культури ІваноФранківської
міської ради

вул. Довга, 60

0.2796

для обслуговування
адміністративного
спортивно-навчального
будинку

вул. Шпитальна, 5

1.4760

для обслуговування
комплексу колишнього
палацу Станіслава
Потоцького з брамами

5

6

7

Секретар міської ради

реєстрація права власності
на нерухоме майно на ТзОВ
«Іперово ЛТД» від
30.09.2014 року;
протокол загальних зборів
товариство від 23.12.2015
року (зміна найменування
підприємства)
реєстрація права власності
на нерухоме майно від
19.10.2015року
купівля нежитлових
приміщень у КП
«Телесервіс», договір
купівлі-продажу від
12.01.2001 року
реєстрація права власності
на нерухоме майно від
05.07.2001 року

реєстрація права власності
на нерухоме майно від
14.11.2017 року;
пункт 5 рішення 17 сесії
міської ради від 15.12.2017
року № 388-17 щодо
закріплення на праві
оперативного управління за
Департаментом культури
Івано-Франківської міської
ради комплексу колишнього
палацу Станіслава
Потоцького з брамами на
вул. Шпитальній, 5

земельна ділянка перебуває в оренді
ТзОВ «Імперово ЛТД», згідно договору
оренди землі від 16.04.2017 року;
довідка з МБК № 16906

земельна ділянка перебуває в оренді
ТзОВ «Станіславська торгова
компанія», згідно договору оренди
землі від 16.04.2017 року; довідка з
МБК № 16905
довідка з МБК № 11348

державний акт на право постійного
користування землею від 09.06.1998
року № 248

довідка з МБК № 16277

Оксана Савчук

Додаток 3
до рішення ___ сесії міської ради
від _________ 2017 року № ____
Перелік
осіб землекористування, яким затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
та передано земельні ділянки в оренду

№
з/п

Назва особи

Адреса
земельної
ділянки

1

2

3

1

Благодійна
організація
«Благодійний
християнський
фонд
«Солідарності»

2

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Екопродвін»

вул.
Січових
Стрільців, 34

вул.
Польова, 5

Площа,
га

Вид
використання
земельної
ділянки
(функціональне
призначення)

4

5

0.0264

0.7383

для
обслуговування
нежитлових
приміщень

для
обслуговування
адміністративновиробничих
будівель

Вид
цільовогопризна
ченняземлі
(згідно КВЦПЗ)

Кадастровий
номер
земельної
ділянки

Рішення про надання
дозволу на складання
проекту землеустрою
щодо відведення
земельної ділянки

Термін
оренди,
років

Примітка

6

7

8

9

10

2610100000:
04:003:0180

11 сесія
від 15.03.2017 р.
№ 67-11

до
31.12.2020
року

для будівництва
та
обслуговування
інших будівель
громадської
забудови
для розміщення
та експлуатації
основних
підсобних і
допоміжних
будівель та
споруд
підприємств
переробної,
машинобудівної
та іншої
промисловості

довідка з МБК
№ 14352

довідка з МБК
№ 11204
2610100000:
20:007:0175

6 сесія
від 08.07.2016р.
№ 220-6

5 р.

3

Будункевич
Віктор
Богданович

вул.
В. Чорновола,
23-а

0.0131

Секретар міської ради

для
обслуговування
нежитлового
приміщення

для будівництва
та
обслуговування
інших будівель
громадської
забудови

2610100000:
04:003:0158

50 сесія
від 03.12.2014р.
№ 1589-50

10 р.

Оксана Савчук

довідка з МБК
№ 8670

Додаток 4
до рішення ___ сесії міської ради
від _________ 2017 року № ____
Перелік
осіб землекористування, яким затверджено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), та передано земельні ділянки в оренду
№
з/п

Назва особи

Адреса
земельної
ділянки

1

2

3

1

Титиш Йосиф
Пантелеймонович

вул. Гетьмана
Сагайдачного,
48-з

Вид
цільовогопризна
ченняземлі
(згідно КВЦПЗ)

Площа,
га

Вид використання
земельної ділянки
(функціональне
призначення)

4

5

6

для обслуговування
адміністративновиробничих
приміщеньта
гаражів

для розміщення
та експлуатації
основних
підсобних і
допоміжних
будівель та
споруд
підприємств
переробної,
машинобудівної
та іншої
промисловості

0.0515

Кадастровий
номер
земельної
ділянки

Термін
оренди,
років

Примітка

7

8

9
довідка з МБК № 10631;

за результатами
здійснення самоврядного контролю
2610100000:
08:004:0137

45 р.

2

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«ІваноФранківськбудтранс»

вул. Євгена
Коновальця,
227-а

0.8197

для обслуговування
адміністративних та
виробничих
приміщень

Секретар міської ради

для розміщення
та експлуатації
основних
підсобних і
допоміжних
будівель та
споруд
підприємств
переробної,
машинобудівної
та іншої
промисловості

2610100000:
20:009:0275

10 р.

припинити дію договору оренди
земельної ділянки, укладеного ПП
«Техкомплект», від 15.08.2012 року №
261010004000581, з дня державної
реєстрації нової угоди; (продаж
нерухомого майна ТзОВ «ІваноФранківськбудтранс», договір купівліпродажу від 11.05.2016 року); довідка
з МБК № 15792

Оксана Савчук

Додаток 5
до рішення ___ сесії міської ради
від ________ 2017 року № ___
Перелік
договорів оренди які підлягають поновленню (продовженню)
№
з/п

1
1

2
Адамчак Світлана
Володимирівна

3
вул. Набережна
ім.
В. Стефаника

4
12

5
0,0032

6
для іншої
житлової забудови

7
для здійснення
добудови
житлових
приміщень до
квартири № 1

8
2610100000:
03:003:0150

9
24.02.2018

Пропонов
аний
термін
продовже
ння
оренди
земельної
ділянки
10
10 років

2

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Житловоексплуатаційна
дільниця «ЕкспресКомфорт»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«ЖЕО Прикарпаття»

вул. Хіміків

25

0,3941

для будівництва та
обслуговування
багатоквартирного житлового
будинку

для
обслуговування
багатоквартирного житлового
будинку

2610100000:
01:007:0060

29.12.2017

10 років

вул. І. Пулюя

15, 15-а

0,8430

для будівництва та
обслуговування
багатоквартирного житлового
будинку

для
обслуговування
багатоквартирних
житлових
будинків з
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення

2610100000:
03:003:0156

18.12.2017

5 років

3

Суб’єкт оренди
земельної ділянки
Орендар

Об’єкт оренди – земельна ділянка
Адреса земельної ділянки
Назва вулиці
№ будинку,
(площі)
кварталу,
квартири

Площа,
га

Вид цільового
призначення землі
(згідно КВЦПЗ)

Договір оренди землі
Функціональне
Кадастровий
використання
№ земельної
земельної ділянки
ділянки

Дата
закінчення
договору

Інформація

11

4

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«ЖЕО Захід Стиль»

вул. Галицька

80-а

0,2462

для будівництва та
обслуговування
багатоквартирного житлового
будинку

5

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«ЖЕО Захід Стиль»

вул.
Незалежності

179-б

0,1160

для будівництва та
обслуговування
багатоквартирного житлового
будинку

6

Підприємець Талайло
Віктор Іванович

0,0687

7

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Каданс»

для розміщення та
експлуатації
основних
підсобних і
допоміжних
будівель та споруд
підприємств
переробної,
машинобудівної та
іншої
промисловості
для розміщення та
експлуатації
основних
підсобних і
допоміжних
будівель та споруд
підприємств
переробної,
машинобудівної та
іншої
промисловості

вул. Ботанічна

вул. О.
Кобилянської

10-з

56

1,5738

для
обслуговування
багатоквартирного
житлового
будинку з
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення
для
обслуговування
багатоквартирного
житлового
будинку з
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення
для
обслуговуванняви
робничих
приміщень

2610100000:
01:008:0017

18.12.2017

10 років

2610100000:
08:010:0034

18.12.2017

10 років

2610100000:
20:008:0154

26.12.2017

10 років

для
обслуговування
адміністративно –
виробничих та
складських
приміщень

2610100000:
03:002:0423

29.12.2017

10 років

8

Приватне
підприємство
«Дрогомирецький
Я. М.»

на розі вул.
Незалежності Івасюка

0,1386

для будівництва та
обслуговування
багатоквартирного житлового
будинку

9

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Мальва Пасаж»

вул. Тичини

0,1200

10

Підприємець Денисов
Микола Романович

на розі вул.
В.Івасюка –
В.Стуса

11

Підприємець Денисов
Микола Романович

на розі вул.
В.Івасюка –
В.Стуса

12

Дрозда Надія Яремівна

вул. Короля
Данила

1

32

2610100000:
08:010:0121

08.08.2016

10 років

для іншої
комерційної
діяльності

для будівництва
житлового
будинку з
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення
для
обслуговування
торгового центру

2610100000:
04:002:0062

05.12.2017

5 років

0,3099

для будівництва та
обслуговування
будівель ринкової
інфраструктури

для влаштування
тимчасової
автомобільної
стоянки

2610100000:
09:004:0014

09.09.2012

10 років
(або до
початку
будівницт
ва
продовже
ння вул.
В.Стуса)

0,2002

для будівництва та
обслуговування
будівель ринкової
інфраструктури

для влаштування
тимчасової
автомобільної
стоянки

2610100000:
09:004:0013

09.09.2012

10 років
(або до
початку
будівницт
ва
продовже
ння вул.
В.Стуса)

0,0055

для іншої
житлової забудови

для здійснення
реконструкції з
добудовою
житлових
приміщень до
квартир №2 та №5

2610100000:
04:002:0173

03.12.2017

10 років

Існуюча добудова.
Потрібно внести
зміни в майнові
документи.

13

14

Стефанишин Тетяна
Атанасівна,
Стефанишин Василь
Васильович,
Стефанишин Михайло
Васильович,
Стефанишин Назарій
Васильович
Стельніцький Михайло
Михайлович

вул.
Незалежності

32-б/2

0,0026

для іншої
житлової забудови

для здійснення
добудови
житлових
приміщень до
власної квартири

2610100000:
06:003:0143

06.02.2018

10 років

вул. Української
Дивізії

10

0,0085

для іншої
житлової забудови

для здійснення
реконструкції з
добудовою
житлових
приміщень до
квартири № 1
для
обслуговування
будинку прокату

2610100000:
08:007:0304

28.01.2017

5 років

2610100000:
08:010:0244

06.09.2017

10 років

для реконструкції
існуючого кафе
«Барвінок» з
добудовою
додаткових
приміщень

2610100000:
08:005:0179

02.06.2017

10 років

для будівництва
житлового
будинку
малоповерхової
забудови з
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення

2610100000:
01:004:0061

01.08.2017

5 років

15

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Прикарпатські
послуги»

вул. Гната
Хоткевича

44-а

0,0405

для будівництва та
обслуговування
інших будівель
громадської
забудови

16

Колективне
підприємство
«Виробничо-торгова
фірма «Кастр і К»

вул. В. Івасюка

26

0,0102

17

Підприємець
Мусякевич Руслан
Ярославович

р-н Пасічна,
вул. Дем’янів
Лаз

№ 2 по
генплану

0,1512

для будівництва та
обслуговування
об’єктів
туристичної
інфраструктури та
закладів
громадського
харчування
для іншої
житлової забудови

Секретар міської ради

Оксана Савчук

