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УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(_________________ сесія) 

РІШЕННЯ 
 
 

від ___________ № ________ 

м. Івано-Франківськ 
 

 
Про виконання  Програми  
приватизації   об’єктів    спільної  
власності територіальних громад  
сіл, селищ, міст області  
на 2017-2020 роки 
 
 Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Закону України “Про приватизацію державного і 
комунального майна” обласна рада 
 

вирішила: 
 
1. Затвердити звіт про виконання Програми приватизації об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2017-2020 роки 
(додається). 

 
2. Визнати такими, що втратили чинність рішення обласної ради від  

10.06.2016. № 206-5/2016 “Про Порядок приватизації майна спільної власності 
територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  області”   та    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”. 
 
 3. 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 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
від ________ № ________ 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
про виконання Програми приватизації  

об’єктів спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст області  

на 2017-2020 роки 
 

 
Програмою приватизації  об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області на 2017-2020 роки та Переліком об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 
2017-2020 роках,   затверджених    рішенням   обласної    ради    від     24.03.2017. 
№ 484-13/2017 з  внесеними змінами, визначено 8 об’єктів нерухомого майна, що 
підлягають продажу на аукціоні. 

 
           За підсумками проведеної у 2017-2018 роках роботи з відчуження майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області приватизовано 
3 об’єкти.  

Від продажу 3 об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області у 2018 році надійшло  2 099 992,00 гривень, з яких до обласного 
бюджету спрямовано 1 749 993,33 гривень, що становить 175,0 % виконання 
річного плану (планове завдання – 1 000 000,00 грн.). Забезпечено надходження 
до  державного бюджету як податок на додану вартість 349 998,67 гривень. 
 

З 8 об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, що підлягають приватизації на виконання Програми на 2017-
2020 роки, не приватизовано 5 об’єктів. Приватизація цих об’єктів припинена у 
зв’язку з прийняттям Закону України “Про приватизацію державного і комунального 
майна”, який задекларував нову процедуру приватизації майна комунальної 
форми власності.    
 

Інформація про здійснення приватизації об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області на виконання Програми на 2017-
2020 роки наведена в додатку 1. 
 
         Інформація про об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області, що підлягають приватизації на виконання Програми на 2017-2020 
роки, і не приватизовані  наведена в додатку 2.   
           



                                                                                                                                     Додаток 1 
 

 
 

Інформація 
про здійснення приватизації 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
на виконання Програми на 2017-2020 роки 

 
№ 
з/п 

Назва 
об’єкта приватизації 

Рішення обласної 
ради 

Спосіб 
приватизації 

Ціна продажу 
об’єкта 

приватизації 
з ПДВ, 

 грн. 
 

Договір  
купівлі-
продажу 

1. Приміщення мезоніну площею 
36,82 кв. м на площі Ринок, 8  у 
м. Івано-Франківську 

від 24.03.2017. 
№ 484-13/2017 

продаж  
на аукціоні 

295 000,00 від 13.02.2018. 

2. Нежитлові приміщення першого 
поверху площею 5,69 кв. м на 
площі Ринок, 8 у м. Івано-
Франківську 

від 24.03.2017. 
№ 484-13/2017 

продаж  
на аукціоні 

66 000,00 від 03.04.2018. 

3. Нежитлові приміщення другого 
поверху площею 220,5 кв. м на 
вул. Старозамковій, 2 у м. Івано-
Франківську 

від 24.03.2017. 
№ 484-13/2017 

продаж  
на аукціоні 

1 738 992,00 від 04.04.2018. 

                       РАЗОМ 2 099 992,00  
 
 

Начальник управління об’єктами спільної  
власності територіальних громад області                                                                                 Василь Даниш 

 
 



                                                                                                                                                       Додаток 2 
 
 

Інформація 
про об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,  

що підлягають приватизації на виконання Програми на 2017-2020 роки, і не приватизовані 
 

№ 
з/п 

Назва 
об’єкта приватизації 

Рішення 
обласної ради 

Спосіб  
приватизації 

Ціна продажу 
об’єкта 

приватизації 
з ПДВ, 

 грн. 

Рішення 
обласної ради, 

яким 
затверджено 
висновок про 
вартість 

продажу об’єкта 
приватизації 

1. Адміністративні приміщення площею 
828,1 кв. м та гаражі площею 185,7 кв. м на 
вул. Староміській, 90 у м. Коломиї 
 

від 24.03.2017. 
№ 484-13/2017 

 

Продаж  
на аукціоні 

1 135 440,00 від 09.12.2016. 
№ 350-11/2016 

2. Будинок друкарні площею 349,9 кв. м на 
вул. А. Крушельницького, 3 у м. Городенці 
 

від 24.03.2017. 
№ 484-13/2017 

Продаж  
на аукціоні 

239 568,00 від 09.12.2016. 
№ 350-11/2016 

3. Складські приміщення площею 1001,4 кв. м     
на вул. Ребета, 10 у м. Івано-Франківську 

від 24.03.2017. 
№ 484-13/2017 

 

Продаж  
на аукціоні 

2 045 118,00 від 09.10.2015. 
№ 1780-39/2015 

4. Нежитлові будівлі площею 2096,9 кв. м та 
споруди площею забудови 119,6 кв. м на 
вул. Максимовича, 10 у м. Івано-Франківську  

від 24.03.2017. 
№ 484-13/2017 

 

Продаж  
на аукціоні 

3 080 270,00 - 

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

від 02.03.2018. 
№ 824-20/2018 

Продаж  
на аукціоні 

- - 

                                                   РАЗОМ 6 500 396,00  
 
Начальник управління об’єктами спільної  
власності територіальних громад області                                                                                 Василь Даниш 

 


