
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

восьме демократичне скликання 

(                                      ) 

        
РІШЕННЯ 

 

від _________ року № _____ /2021     с. Нижній Вербіж 

 
Про Перелік об’єктів комунальної власності, 
що підлягають приватизації 
 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» №2269-VII від 18 січня 2018 року, Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2048 року №432, керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Нижньовербізька сільська рада  

 
вирішила: 

 
1. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації, згідно Додатку 1. 
2. Приватизувати об’єкт малої приватизації, зазначений в Додатку 1  до 

цього рішення, шляхом продажу на аукціоні. 
3. Сектору з юридичних питань (О. Мокринчук) забезпечити внесення 

до електронної торгової системи інформації, щодо переліку об’єктів комунальної 
власності, що підлягають приватизації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань промисловості, сільського господарства, підприємництва, 
транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства та комунальної 
власності (М. Андрейкін). 
 
 
Сільський голова                                      Ярослав М’якущак 
  



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
№______ від ____________ 

 

Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації 
 

№п/п Назва об’єкта, площа та 
адреса 

Балансоутримувач Реєстраційний 
номер об’єкта 
нерухомого 
майна 

1 Нежитлове приміщення 
(клеєварка), загальною 
площею 247,2 м.кв., за 
адресою: Івано-Франківська 
область, Коломийський район, 
село Ковалівка, вул. 
Комунальна, будинок 18а 

Нижньовербізька 
сільська рада 

2179204826232 

 
 
Секретар сільської ради        А. Марущак 
  



 

ПОГОДЖЕНО:  
 

Секретар сільської ради 

_____________А. Марущак 

«____»_______2021р   
 
 
 
 
 
 

 

Заступник сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 
ради 

_____________О. Олексюк 

«____»_______2021р. 
 

Начальник відділу загальної та 
організаційної роботи, комунікаційної 
політики, кадрового забезпечення та 
трудового архіву  
_____________Г. Кавацюк 

«____»_______2021р. 
 

Начальник відділу фінансів 

та планування 

_____________Н. Івасюк 

«____»_______2021р. 
 

Начальник 

відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-

економічного розвитку 

____________ М. Васильчук 

«____»_______2021р. 
 
Виконавець: 
Завідувач сектору з  
юридичних питань 

_____________О. Мокринчук 

«____»_______2021р. 
 

 

ПОГОДЖЕНО:  
 

Голова постійної комісії з питань 

з питань промисловості, сільського 
господарства, підприємництва, 
транспорту і зв’язку, житлово-

комунального господарства та 
комунальної власності  
_____________ М. Андрейкін 

«____»_______2021р.  
 

 

 

 


