
Додаток  
до рішення виконавчого комітету 

ПЕРЕЛІК 
майна комунальної власності, що включається до Переліку другого типу та підлягає передачі в оренду без проведення аукціонів

№ 
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

Цільове  
використання об'єкта 

оренди

Загальна 
площа 
об’єкта 

оренди  кв.м / 
в т. ч. частка 

площ 
спільного 

користування

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,

2 поверх, 

бульвар Тараса 
Шевченка, 23,
м. Тернопіль, 
Тернопільська 

область,
6110100000

Розміщення громадської 
організації, що провадить 

діяльність  у сфері 
культури і мистецтв  

20,3/6,9 3 роки

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 
приміщення,

3 поверх, 

бульвар Тараса 
Шевченка, 23 
м. Тернопіль, 
Тернопільська 

область,
6110100000

Розміщення громадської 
організації, що провадить 

діяльність  у сфері 
культури і мистецтв  

45,9/15,6 3 роки



2

3

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. 15 Квітня, 3
м. Тернопіль, 
Тернопільська 

область,
6110100000

Розміщення громадської 
організації, що провадить 

діяльність  у сфері 
культури і мистецтв та 

здійснює надання 
соціальних послуг

41,1/9,1 3 роки

4

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,

1 поверх, 

вул. Михайла 
Грушевського, 1

м. Тернопіль, 
Тернопільська 

область,
6110100000

Розміщення громадської 
організації, що провадить 

діяльність  у сфері 
культури і мистецтв

61,5 3 роки

5

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,

4 поверх, 

вул. Михайла 
Грушевського, 23

м. Тернопіль, 
Тернопільська 

область,
6110100000

Розміщення закладу по 
наданню соціальних 
послуг та послуг з 
реабілітації дітей з 

інвалідністю

82,0/15,4 3 роки

6

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.Доли, 7
м. Тернопіль, 
Тернопільська 

область,
6110100000

Надання послуг по 
організації та 
проведенню  

фізкультурно-
туристичних, спортивних 
заходів  неприбутковою 

громадською  
організацією 

фізкультурно-спортивної 
спрямованості

66,1/4,3 3 роки



3

7

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,

підвал

вул. Василя 
Костянтина 

Острозького,  15
м. Тернопіль, 
Тернопільська 

область,
6110100000

Надання соціальних 
послуг та послуг з 
реабілітації осіб з 

інвалідністю, ветеранів 
війни, бойових дій (без 

здійснення 
підприємницької 

діяльності)

16,0 3 роки

Міський голова                          Сергій НАДАЛ 


