
                                                                                                                        
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Двадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 02.03.2018. № 824-20/2018 

м. Івано-Франківськ 
 

Про внесення змін до Переліку  
об’єктів спільної власності  
територіальних громад сіл,  
селищ, міст області,  
що підлягають приватизації  
у 2017-2020 роках 
 
 Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Порядку приватизації майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. 
№ 206-5/2016,  враховуючи рішення обласної ради від 08.12.2017. № 693-
19/2017 “Про нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області на пл. Міцкевича, 4 у м. Івано-Франківську” та лист 
комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації 
майна від 08.02.2018. № 25, обласна рада 
 

вирішила: 
  
 1. Внести такі зміни до Переліку об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 
2017-2020 роках,  затвердженого  рішенням   обласної   ради   від   24.03.2017. 
№ 484-13/2017 “Про виконання Програми приватизації об’єктів на 2014-
2016 роки, Програму приватизації об’єктів на 2017-2020 роки та Перелік об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що 
підлягають приватизації у 2017-2020 роках”: 
  

- вилучити пункт 2, відповідно вважати пункти 3, 4, 5, 6, 7, 8 пунктами 2, 3, 
4, 5, 6, 7; 
 - доповнити пунктом 8 згідно з додатком. 
  
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови обласної ради  В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку 
малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).   

 
 

Голова обласної  ради                                                                   Олександр Сич



Додаток 
до рішення обласної ради 
від 02.03.2018. № 824-20/2018 
 
 
 
 
 

Перелік  
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації  

у 2017-2020 роках 
 
 

 
           

8. Нежитлове приміщення  (літер Б) 
площею 174,0 кв.м на 
пл. Міцкевича, 4 у м. Івано-
Франківську 

А Продаж на 
аукціоні 

Укладення з відповідним органом охорони культурної 
спадщини попереднього договору про укладення в 
майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її 
частину), виготовлення пам’яткоохоронної облікової 
документації, передбачення  в договорі купівлі-продажу 
укладення покупцем договору про спільне утримання 
будинку і відповідальність за невиконання його умов 

 
 

         
           Начальник організаційного відділу 
           виконавчого апарату обласної ради – 
           заступник керуючого справами обласної ради                                                                                   Любов Романів 
 


