
ІНФОРМАЦІЯ

щодо майна комунальної власності територіальної громади міста Бурштин та села Вигівка, 

                      яке знаходиться в оренді протягом 2017 року

            станом на 25 квітня 2017 року

Площа 

об’єкта 

оренди,

Орендна плата 

за перший 

розрахунковий 

місяць 2017 

року в розмірі 

100 %,

Орендна 

ставка за 

використання 

нерухомого 

майна,

Вартість 

орендованого майна, 

визначена шляхом 

незалежної оцінки

м² грн. % грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

частина нежитлового 

приміщення, що знаходиться на 

1-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по 

вул. Р. Шухевича, 15, м. 

Бурштин

2

ПАТ КБ «Приватбанк» в 

особі керівника напрямку 

Леськіва А. В.

Бурштинська 

міська рада

КО «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»

17/1
01 березня 2014 р. – 01 

лютого 2017 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

27.12.2013 р. № 09.1/38-

13

розміщення фінансових 

установ, ломбардів, бірж, 

брокерських, дилерських, 

маклерських, 

рієлторських контор 

(агентств нерухомості), 

банкоматів

509,35 40 8 712,00 21.01.2014 р. ПП «Нако»

2

частина нежитлового 

приміщення, що знаходиться на 

1-му поверсі по вул. 

Будівельників, 2, м. Бурштин

1

ПАТ ПУМБ 

Регіональний центр в м. 

Львів в особі заступника 

керуючого відділенням 

банку «Регіональний 

центр в м. Львів» 

Гавриляк Я. П.

Бурштинська 

міська рада
КП «Житловик» 20

01 травня 2015 р. – 01 

квітня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

08.04.2015 р. № 15/53-

15

розміщення фінансових 

установ, ломбардів, бірж, 

брокерських, дилерських, 

маклерських, 

рієлторських контор 

(агентств нерухомості), 

банкоматів

185,82 40 5 370,64 29.04.2015 р.
ТОВ «Експерт 

ІН»

3

нежитлове приміщення, що 

знаходиться на 2-му поверсі по 

вул. С. Бандери, 82, м. Бурштин

64,9

Галицька районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини в 

особі Возняка М. І.

Бурштинська 

міська рада

Бурштинська міська 

рада
21

01 травня 2015 р. – 01 

квітня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

08.04.2015 р. № 16/53-

15

розміщення державних та 

комунальних закладів 

охорони здоров'я, які 

утримуються за рахунок 

державного та місцевих 

бюджетів

1 грн./рік - - - -

4

частина нежитлового 

приміщення, що знаходиться на 

1-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по 

вул. Р. Шухевича, 15, м. 

Бурштин

199,73

КЗ «Івано-Франківський 

обласний центр екстреної 

допомоги та медицини 

катастроф» в особі 

головного лікаря 

Похмурського В. В.

Бурштинська 

міська рада

КО «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»

21/1
01 червня 2015 р. – 01 

травня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

29.05.2015 р. № 12/54-

15

розміщення державних та 

комунальних закладів 

охорони здоров'я, які 

утримуються за рахунок 

державного та місцевих 

бюджетів

1 грн./рік - - - -

5

частина нежитлового 

приміщення, що знаходиться на 

2-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по 

вул. Р. Шухевича, 15, м. 

Бурштин

20,9
ФОП Стефанишин Л. Й. 

в особі Стефанишин Л. Й.

Бурштинська 

міська рада

КО «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»

22
01 серпня 2015 р. – 01 

липня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

17.07.2015 р. № 18/59-

15

розміщення кафе, барів, 

закусочних, кафетеріїв, 

які не здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи

225,11 8 33 040,00 30.06.2015 р.

Приватний 

оцінювач 

Щерба Л. М.

6

частина нежитлового 

приміщення, що знаходиться на 

1-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по 

вул. Р. Шухевича, 15, м. 

Бурштин

10,2

ТзОВ «Медекс-Плюс» в 

особі директора Дебенка 

І. В.

Бурштинська 

міська рада

КО «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»

23
01 серпня 2015 р. – 01 

липня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

17.07.2015 р. № 18/59-

15

розміщення суб'єктів 

господарювання, що 

діють на основі приватної 

власності і провадять 

господарську діяльність з 

медичної практики

694,96 20 40 800,00 31.05.2015 р.
ТзОВ «ЕКА-

Захід»

ОцінювачБалансоутримувач № дог. Термін дії договору

Використання Орендарем 

нерухомого майна за 

цільовим призначенням

№ 

п/п

Назва об’єкта оренди (нерухомого 

майна) та його місцезнаходження
Орендар Орендодавець

Підстава для укладення 

договору

Дата 

проведення 

незалежної 

оцінки



7

частина нежитлового 

приміщення, що знаходиться на 

1-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по 

вул. Р. Шухевича, 15, м. 

Бурштин

14,2
ПП Базів Н. Б. в особі  

Базів Н. Б.

Бурштинська 

міська рада

КО «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»

24
01 вересня 2015 р. – 01 

серпня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

12.08.2015 р. № 08/60-

15

розміщення торговельних 

об'єктів з продажу 

окулярів, лінз, скелець

385,39 20 22 450,00 15.07.2015 р.

Приватний 

оцінювач 

Щерба Л. М.

8

нежитлове приміщення, що 

знаходяться на 5-му поверсі 

адміністративної будівлі 

Бурштинської міської ради по 

вул. С. Стрільців, 4, м. Бурштин

10,9
ФОП Біленький С. І. в 

особі Біленького С. І.

Бурштинська 

міська рада

Бурштинська міська 

рада
25

01 вересня 2015 р. – 01 

серпня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

12.08.2015 р. № 08/60-

15

розміщення суб'єктів 

господарювання, що 

здійснюють проектні, 

проектно-вишукувальні, 

проектно-конструкторські 

роботи

147,89 10 17 230,00 14.07.2015 р.

Приватний 

оцінювач 

Щерба Л. М.

9

частина нежитлового 

приміщення, що знаходиться на 

1-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по 

вул. Р. Шухевича, 15, м. 

Бурштин

24

Івано-Франківська 

обласна організація 

Товариства Червоного 

Хреста України в особі 

голови Старченка В. В.

Бурштинська 

міська рада

КО «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»

26
01 вересня 2015 р. – 01 

серпня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

12.08.2015 р. № 08.2/60-

15

розміщення організації 

Товариства Червоного 

Хреста України

1 грн./рік - - - -

10

частина нежитлового 

приміщення, що знаходиться на 

1-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по 

вул. Р. Шухевича, 15, м. 

Бурштин

64,68

Благодійна організація 

«Милосердя» в особі 

директора о. М. Рошка

Бурштинська 

міська рада

КО «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»

42761
14 вересня 2015р. – 14 

серпня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

11.09.2015 р. № 20/61-

15

розміщення благодійної 

організації «Милосердя»
1 грн./рік - - - -

11

частина нежитлового 

приміщення, що знаходиться на 

2-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по 

вул. Р. Шухевича, 15, м. 

Бурштин

18
ФОП Громко М. П. в 

особі Громко М.  П.

Бурштинська 

міська рада

КО «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»

27
01 жовтня 2015 р. – 01 

вересня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

11.09.2015 р. № 08/61-

15

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки
364,15 8 54 243,10 31.08.2015 р.

СПД 

Мілованов Ю. 

С.

12

частина нежитлового 

приміщення, що знаходиться на 

2-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по 

вул. Р. Шухевича, 15, м. 

Бурштин

21,5
ФОП Громко М. П. в 

особі Громко М.  П.

Бурштинська 

міська рада

КО «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»

28
01 жовтня 2015 р. – 01 

вересня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

11.09.2015 р. № 08/61-

15

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки
434,96 8 64 790,40 31.08.2015 р.

СПД 

Мілованов Ю. 

С.

13

нежитлове приміщення в будівлі 

міської пральні по вул. Р. 

Шухевича, 5а, м. Бурштин

27,7

ГО Товариство мисливців 

і рибалок «Бурштинське» 

в особі голови товариства 

Сеньківа В. С.

Бурштинська 

міська рада
КП «Житловик» 29

01 жовтня 2015 р. – 01 

вересня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

11.09.2015 р. № 07/61-

15

розміщення творчих 

спілок, громадських, 

релігійних та благодійних 

організацій на площі, що 

не використовується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і становить не 

більш як 50 кв. метрів

269,58 3 107 084,00 14.07.2015 р.

ФОП 

Антипенко А. 

В.



14

нежитлове приміщення, що 

знаходиться на 2-му поверсі КО 

«Бурштинська центральна міська 

лікарня» по вул. Р. Шухевича, 

15, м. Бурштин

11,66
ФОП Струк Л. С. в особі 

Струк Л. С.

Бурштинська 

міська рада

КО «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»

30
02 листопада 2015 р. – 

02 жовтня 2018 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

15.10.2015 р. № 06/62-

15

розміщення суб'єктів 

господарювання, що 

діють на основі приватної 

власності і провадять 

господарську діяльність з 

медичної практики

791,59 20 46 564,00 16.07.2015 р.

ФОП 

Антипенко А. 

В.

15

частина нежитлового 

приміщення, що знаходиться на 

1-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по 

вул. Р. Шухевича, 15, м. 

Бурштин

20

ПКФ «Амарант» в особі 

директора Носовича М. 

В.

Бурштинська 

міська рада

КО «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня»

33
03 січня 2017 р. – 03 

грудня 2019 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

23.09.2016 р. № 03/17-

16

розміщення аптек, що 

реалізують готові ліки
524,27 8 78 640,00 30.11.2016 р.

ТзОВ «ЕКА-

Захід»

16

нежитлове приміщення актового 

залу, що знаходиться на 1-му 

поверсі Будинку культури ім. Т. 

Шевченка по вул. С. Бандери, 

60, м. Бурштин

154,4 Бойко Т. О.
Бурштинська 

міська рада

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинської 

міської ради

34

22 лютого 2017 р. – 23 

лютого 2017 р. (термін 

оренди - один день)

заява про оренду майна 

на короткий строк 

розміщення творчих 

спілок, громадських, 

релігійних та благодійних 

організацій на площі, що 

не використовується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і становить 

понад 50 кв. метрів

161,46 (денна 

орендна плата)
7 830 320,00 31.01.2017 р.

ТзОВ «ЕКА-

Захід»

17

нежитлове приміщення актового 

залу, що знаходиться на 1-му 

поверсі Будинку культури ім. Т. 

Шевченка по вул. С. Бандери, 

60, м. Бурштин

154,4

ГО Товариство мисливців 

і рибалок «Бурштинське» 

в особі голови товариства 

Сеньківа В. С.

Бурштинська 

міська рада

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинської 

міської ради

35

28 лютого 2017 р. – 01 

березня 2017 р. (термін 

оренди - один день)

заява про оренду майна 

на короткий строк 

розміщення творчих 

спілок, громадських, 

релігійних та благодійних 

організацій на площі, що 

не використовується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і становить 

понад 50 кв. метрів

161,46 (денна 

орендна плата)
7 830 320,00 31.01.2017 р.

ТзОВ «ЕКА-

Захід»

18

нежитлове приміщення актового 

залу, що знаходиться на 1-му 

поверсі Будинку культури ім. Т. 

Шевченка по вул. С. Бандери, 

60, м. Бурштин

154,4
БО «Українська 

благодійницька мережа»

Бурштинська 

міська рада

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинської 

міської ради

36

17 березня 2017 р. – 21 

березня 2017 р. (термін 

оренди - один день 21 

березня 2017 р.)

заява про оренду майна 

на короткий строк 

розміщення творчих 

спілок, громадських, 

релігійних та благодійних 

організацій на площі, що 

не використовується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і становить 

понад 50 кв. метрів

277,76  (161,46 

– денна 

орендна плата, 

97,89 – плата 

за спожиту 

теплову 

енергію, 18,41 

– плата за 

спожиту 

електроенергі

ю)

7 830 320,00 31.01.2017 р.
ТзОВ «ЕКА-

Захід»

19

нежитлове приміщення актового 

залу, що знаходиться на 1-му 

поверсі Будинку культури ім. Т. 

Шевченка по вул. С. Бандери, 

60, м. Бурштин

154,4

ГО Товариство мисливців 

і рибалок «Бурштинське» 

в особі голови товариства 

Сеньківа В. С.

Бурштинська 

міська рада

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинської 

міської ради

37

26 березня 2017 р. – 27 

березня 2017 р. (термін 

оренди - один день)

заява про оренду майна 

на короткий строк 

розміщення творчих 

спілок, громадських, 

релігійних та благодійних 

організацій на площі, що 

не використовується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і становить 

понад 50 кв. метрів

277,76  (161,46 

– денна 

орендна плата, 

97,89 – плата 

за спожиту 

теплову 

енергію, 18,41 

– плата за 

спожиту 

електроенергі

ю)

7 830 320,00 31.01.2017 р.
ТзОВ «ЕКА-

Захід»

20

вбудовані нежитлові 

приміщення, що знаходяться на 

5-му поверсі адміністративної 

будівлі Бурштинської міської 

ради по вул. С. Стрільців, 4, м. 

Бурштин

50,3

ОКП «Івано-Франківське 

ОБТІ» в особі начальника 

ОКП «Івано-Франківське 

ОБТІ» Бегея В. А.

Бурштинська 

міська рада

Бурштинська міська 

рада
38

03 квітня 2017 р. – 03 

березня 2020 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

27.01.2017 р. № 11/22-

17 

розміщення суб'єктів 

господарювання, що 

здійснюють проектні, 

проектно-вишукувальні, 

проектно-конструкторські 

роботи

1902,58 10 228 310,00 28.02.2017 р.
ТзОВ «ЕКА-

Захід»



21

нежитлове підвальне 

приміщення, що знаходиться в 

Будинку культури ім. Т. 

Шевченка по вул. С. Бандери, 

60, м. Бурштин

40
ТзОВ ВЕП КДТ в особі 

директора Тварока В. В.

Бурштинська 

міська рада

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинської 

міської ради

39
03 квітня 2017 р. – 03 

березня 2020 р.

рішення Бурштинської 

міської ради від 

29.11.2016 р. № 11/20-

16

інше використання 

нерухомого майна (не 

передбачене рішенням 

міської ради № 10/15-16 

від 22.07.2016 року «Про 

внесення змін до пункту 2 

рішення міської ради від 

25 травня 2012 року № 

16/21-12 «Про оплату за 

оренду комунального 

майна»»), з провадженням 

виробничої діяльності 

безпосередньо на 

орендованих виробничих 

площах

916,93 15*0,7 104 792,00 01.03.2017 р.
ТзОВ «ЕКА-

Захід»


