Додаток 1
до рішення тридцять восьмої сесії
районної ради сьомого скликання від
20.12.2019

Перелік комунального майна (нежитлових приміщень), яке перебуває у
спільній комунальній власності територіальних громад сіл, міста
Галицького району, щодо якого погоджено продовжити строк дії договору
оренди комунального майна
Строк, на
який
№
Характеристика, адреса, площа
Цільове
продовжує
Орендар
з/п
об’єкта оренди
використання
ться
договір
оренди
1
2
3
4
5
Балансоутримувач – комунальний заклад «Галицька центральна районна
лікарня» (правонаступник – комунальне некомерційне підприємство
«Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області)
1.
Головне
Нежитлове приміщення
розміщення
2 роки 11
територіальне
першого поверху (хірургічне
офісу
місяців
управління
відділення) (літ. «А») загальною Галицької
юстиції в Іваноплощею 45,6 кв.м (№10 площею районної
Франківській
12,4 кв.м, №11 площею 8,6
державної
області
кв.м, №12 площею 9,2 кв.м,
нотаріальної
коридор №7 площею 11,2 кв.м, контори
тамбур №8 площею 0,9 кв.м та
підсобне приміщення №9
площею 3,3 кв.м), що
знаходиться за адресою:
м. Галич,
вул. Я. Осмомисла, 15
2.
Товариство з
Нежитлове приміщення
розміщення
до 30
обмеженою
(котельня) (літ. «К») загальною котельні
квітня
відповідальністю площею 307,5 кв.м
2020 року
«Європейська
Енергетична
Компанія»

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Жанна Басовська
Додаток 2

до рішення тридцять восьмої сесії
районної ради сьомого скликання від
20.12.2019

Перелік комунального майна (нежитлові приміщення), яке перебуває у
спільній власності територіальних громад сіл, міста Галицького району,
щодо якого погоджено продовжити строк дії договору оренди
комунального майна
Характеристика, адреса,
№
Цільове
Договір
ПродовОрендар
площа
з/п
використання оренди
жено
об’єкта оренди
1
2
3
4
5
6
Балансоутримувач – Галицька районна рада
1.
Галицька районна нежитлові
розміщення
№27 від
до
державна
приміщення,
бюджетної
29.01.2019 31березня
адміністрація
розташовані в
установи
2020 року
адмінбудинку районної
ради за адресою:
площа Волі, 1,
м.Галич,
площею: 489,7 кв.м
2. Галицька районна нежитлове
розміщення
№13 від
до
державна
приміщення,
автогаража 29.01.2019 31березня
адміністрація
розташоване за
2020 року
адресою: вул.
Шевченка, 10 а,
м.Галич,
площею: 44,1 кв.м
3. Галицька районна нежитлове
розміщення
№11 від
до
державна
приміщення,
автогаража 29.01.2019 31березня
адміністрація
розташоване за
2020 року
адресою: вул.
Шевченка, 10 а,
м.Галич,
площею: 23,5 кв.м
4.
Відділ культури
нежитлові
розміщення
№29 від
до 31
Галицької
приміщення,
бюджетної
29.01.2019 грудня
районної
розташовані на
установи
2020року
державної
першому поверсі в
адміністрації
адмінбудинку районної
ради за адресою:
площа Волі, 1,
м.Галич,
площею: 53,4 кв.м

5.

6.

7.

8.

9.

Фінансове
управління
Галицької
районної
державної
адміністрації

нежитлові
приміщення,
розташовані на
четвертому поверсі в
адмінбудинку районної
ради за адресою:
площа Волі, 1,
м.Галич,
площею: 129,1 кв.м
Відділ
нежитлові
агропромислового приміщення,
розвитку
розташовані на
Галицької
першому поверсі в
районної
адмінбудинку районної
державної
ради за адресою:
адміністрації
площа Волі, 1,
м.Галич,
площею: 41,8 кв.м
Служба у справах нежитлові
дітей Галицької
приміщення,
районної
розташовані на
державної
четвертому поверсі в
адміністрації
адмінбудинку районної
ради за адресою:
площа Волі, 1,
м.Галич,
площею: 52,8 кв.м
Управління
нежитлові
Державної
приміщення,
казначейської
розташовані на
служби України у третьому, четвертому
Галицькому районі поверхах в
Іваноадмінбудинку районної
Франківської
ради за адресою:
області
площа Волі, 1,
м.Галич,
площею: 132,6 кв.м
Іванонежитлові
Франківський
приміщення,
місцевий центр з
розташовані на
надання
першому, четвертому
безоплатної
поверхах в
вторинної
адмінбудинку районної
правової допомоги ради за адресою:
площа Волі, 1,

розміщення
бюджетної
установи

№25 від
до
29.01.2019 31грудня
2020 року

розміщення
бюджетної
установи

№23 від
до
22.01.2019 31березня
2020 року

розміщення
бюджетної
установи

№21 від
до
30.01.2019 31грудня
2020 року

розміщення
бюджетної
установи

№19 від
до
23.01.2019 31грудня
2020 року

розміщення
бюджетної
установи

№15 від
до
29.01.2019 31грудня
2020 року

м.Галич,
площею: 21,4 кв.м
10. Відділ освіти
Галицької
районної
державної
адміністрації
11. Галицький
районний центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді
12. Управління
соціального
захисту населення
Галицької
районної
державної
адміністрації
13. Галицька міська
рада

нежитлове
приміщення,
розташоване за
адресою:
вул. Шевченка, 10 а,
м.Галич,
площею: 27,3 кв.м
нежитлове
приміщення,
розташоване за
адресою:
вул. Шевченка, 10 а,
м.Галич,
площею: 27,3 кв.м
нежитлове
приміщення,
розташоване за
адресою:
вул. Шевченка, 10 а,
м.Галич,
площею: 23,5 кв.м
нежитлове
приміщення,
розташоване за
адресою:
вул. Шевченка, 10 а,
м.Галич,
площею: 21,5 кв.м

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

розміщення
автогаража

№9/31 від
до
23.01.2019 31грудня
2020 року

розміщення
№8 від
до
інвентаря,
23.01.2019 31грудня
меблів,
2020 року
гуманітарної
допомоги
розміщення
автогаража

№5 від
до
22.01.2019 31грудня
2020 року

розміщення
автогаража

№3/25 від
24.01.2019

до
31грудня
2020 року

Жанна Басовська

