
Додаток  
до рішення виконавчого комітету 

ПЕРЕЛІК
майна комунальної власності, яке включається до Переліку другого типу та передається в оренду без проведення аукціону  

№ 
з/п

Найменування 
виконавчого 
органу ради 

уповноваженого 
управляти 
майном, 
код за 

ЄДРПОУ 

Найменування
балансо-

утримувача, 
код за 

ЄДРПОУ
 

Адреса 
балансо-

утримувача, 
контактний 

телефон

Вид  
об’єкта 
оренди

Назва  
об'єкта оренди, 

характе- ристика 

Місцезнаходження  
об'єкта оренди, 

регіон,
 код за 

класифікатором 
об’єктів 

адміністративно-
територіального 
устрою України

Цільове  використання 
об'єкта оренди

Загальна 
площа 
об’єкта 
оренди 

кв.м

Термін  
укладення  
договору 
оренди

Особливі 
умови 

оренди / 
додаткові 

умови

1

Управління 
обліку та 

контролю за 
використанням 
комунального 

майна 
Тернопільської 
міської ради,

37519833

Управління 
обліку та 

контролю за 
використанням 
комунального 

майна 
Тернопільської 
міської ради,

37519833

46001, 
м. Тернопіль, 

бульвар Тараса 
Шевченка,21,
0352430928

Нерухоме 
майно

Нежитлові
приміщення,

цоколь

Вул. Старий Поділ, 10, 
місто Тернопіль, 

 Тернопільська 
область,

6110100000

Розміщення 
адміністрації 

комунального закладу 
«Комплексна дитячо-
юнацька спортивна 

школа з водних видів 
спорту» Тернопільської 

міської ради, що 
фінансується з місцевого 

бюджету

61,5 5 років

2

Управління 
обліку та 

контролю за 
використанням 
комунального 

майна 
Тернопільської 
міської ради,

37519833

Управління 
обліку та 

контролю за 
використанням 
комунального 

майна 
Тернопільської 
міської ради,

37519833

46001, 
м. Тернопіль, 

бульвар Тараса 
Шевченка,21,
0352430928

Нерухоме 
майно

Нежитлові будівлі  
(дім водної станції, 

елінг-спортзал,  
гараж-майстерня), 

споруди 
(павільйон-склад 

металевий, 
павільйон-навіс 

металевий, 
вбиральня, 

баскетбольна 
площадка з 2 

щитами, огорожею 
та асфальтовим  

вимощенням

Вул. Білецька, 54, 
місто Тернопіль, 

 Тернопільська 
область,

6110100000

Розміщення 
комунального закладу 
«Комплексна дитячо-
юнацька спортивна 

школа з водних видів 
спорту» Тернопільської 

міської ради, що 
фінансується з місцевого 
бюджету та проведення 
навчально-тренувальної 
та спортивної роботи з 

дітьми та молоддю

338,2 5 років



2

2

Управління 
обліку та 

контролю за 
використанням 
комунального 

майна 
Тернопільської 
міської ради,

37519833

Управління 
обліку та 

контролю за 
використанням 
комунального 

майна 
Тернопільської 
міської ради,

37519833

46001, 
м. Тернопіль, 

бульвар Тараса 
Шевченка,21,
0352430928

Нерухоме 
майно

Нежитлова 
будівля та 

споруда елінгу

Вул. Чумацька, 5, 
місто Тернопіль, 

 Тернопільська 
область,

6110100000

Розміщення 
комунального закладу 
«Комплексна дитячо-
юнацька спортивна 

школа з водних видів 
спорту» Тернопільської 

міської ради, що 
фінансується з місцевого 
бюджету та проведення 
навчально-тренувальної 
та спортивної роботи з 

дітьми та молоддю

352,5 5 років

Міський голова                          Сергій НАДАЛ 


