
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Шосте демократичне скликання 

(Тридцять восьма сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 21.08.2015. № 1744-38/2015 
м. Івано-Франківськ 

 
 

Про передачу нерухомого майна 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області 

 
 
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, з метою забезпечення належного утримання та експлуатації 
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області обласна рада 

вирішила: 
1. Передати на баланс та в оперативне управління комунального 

підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна нерухоме 
майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області: 

– на вул. Юності, 43 у м. Івано-Франківську з балансу Івано-Франківської 
обласної філармонії (загальна площа – 1306,2 кв. м, свідоцтво про право 
власності відсутнє); 

– на площі Міцкевича, 4 у м. Івано-Франківську з балансу Ради 
професійних спілок Івано-Франківської області (загальна площа – 1250,2 кв. м, 
свідоцтво про право власності від 16.02.2009 р.); 

– на вул. Максимовича, 10б у м. Івано-Франківську з балансу 
господарського підрозділу управління обласної державної адміністрації  
з питань ресурсного забезпечення (загальна площа – 165,7 кв. м, свідоцтво про 
право власності від 10.09.2007 р.); 

– на майдані Шептицького, 3 у м. Івано-Франківську з балансу Івано-
Франківської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури (загальна площа – 299 кв. м, свідоцтво про право власності 
відсутнє); 

– на вул. Старозамковій, 2 (загальна площа – 764,7 кв. м, свідоцтво про 
право власності від 13.12.2002 р.), вул. Незалежності, 19 (загальна площа – 
59,5 кв. м, свідоцтво про право власності від 25.06.2008 р.), вул. Галицькій, 45 
(загальна площа – 834,6 кв. м, свідоцтво про право власності від 11.04.2003 р.), 
площі Ринок, 8 (загальна площа – 281,9 кв. м, свідоцтво про право власності від 
23.01.2003 р.), вул. Тринітарській, 11 (загальна площа – 74,3 кв. м, свідоцтво 
про право власності від 24.03.2003 р.), вул. Тринітарській, 13 (загальна площа – 
272,4 кв. м, свідоцтво про право власності від 13.01.2013 р.), вул. Січових 
Стрільців, 25 (загальна площа – 1030,2 кв. м, свідоцтво про право власності від 



25.03.2015 р.), вул. Гетьмана Мазепи, 14 (загальна площа – 1230,1 кв. м, 
свідоцтво про право власності від 05.12.2006 р.), вул. Незалежності, 5 (загальна 
площа – 291,4 кв. м, свідоцтво про право власності від 14.04.2003 р.) у м. Івано-
Франківську з балансу державного науково-реставраційного управління Івано-
Франківської області. 

2. Комунальному підприємству Івано-Франківської обласної ради  
з експлуатації майна взяти на баланс нерухоме майно спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області: 

– на вул. Антона Крушельницького, 3 у м. Городенці (загальна площа – 
349,9 кв. м, свідоцтво про право власності від 08.02.2007 р.); 

– приміщення третього поверху на вул. Шашкевича, 6 у м. Івано-
Франківську (загальна площа – 588,3 кв. м, свідоцтво про право власності від 
16.02.2009 р.); 

– частину приміщення першого поверху на вул. Академіка Сахарова, 30  
у м. Івано-Франківську (загальна площа – 345,1 кв. м, свідоцтво про право 
власності від 21.01.2011 р.) 

за вартістю визначеною шляхом проведення незалежної оцінки майна. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

обласної ради О. Дзесу та постійну комісію обласної ради з питань соціально-
економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та 
середнього бізнесу (Ю. Романюк).  

 
 
 
 
 
 
 

Голова обласної ради Василь Скрипничук 


