
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Шосте демократичне скликання 

(Тринадцята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 06.04.2012. № 489-13/2012 

м. Івано-Франківськ 
 
 

Про утворення комісії з питань 
приймання-передачі нерухомого 
майна спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям 
у м. Калуші 

 
 
 
 
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», враховуючи 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2011. № 1256-р «Про 
передачу спортивної споруди у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Івано-Франківської області» та рішення обласної ради від 
21.10.2011. № 207-7/2011 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 
22.10.2010. № 1201-42/2010 «Про погодження прийняття до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області Калуської філії Державного 
підприємства «Центральна дирекція з управління та реконструкції спортивних 
споруд», обласна рада 

вирішила: 

1. Утворити комісію з питань приймання-передачі спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям на вул. Відоняка, 11а у м. Калуші у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області згідно з додатком 1. 

2. Комісії у місячний термін здійснити приймання-передачу 
вищезазначеного нерухомого майна згідно з додатком 2. 

3. Включити вищезазначене нерухоме майно до переліку об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
обласної ради О. Дзесу і постійну комісію обласної ради з питань соціально-
економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та 
середнього бізнесу (Ю. Романюк). 

 
 
 
 

Голова обласної ради Олександр Сич 



Додаток 1 
до рішення обласної ради 
від 06.04.2012. № 489-13/2012 

 

Склад 
комісії з питань приймання-передачі спортивної споруди 

зі штучним льодовим покриттям у м. Калуші 

 

Іваницький 
Роман Ярославович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

Члени комісії: 

Бибик 
Борис Леонтійович 

– генеральний директор державного підприємства 
«Центральна дирекція з управління та реконструкції 
спортивних споруд» Державної служби молоді та 
спорту України (за згодою) 

Годун 
Лариса Миколаївна 

– головний спеціаліст юридичного відділу Державної 
служби молоді та спорту України (за згодою) 

Грицків 
Марія Іванівна 

– головний спеціаліст, юрист управління майна 
спільної власності територіальних громад області 
обласної ради 

Данилишин 
Іван Ярославович 

– заступник голови постійної комісії обласної ради з 
питань молодіжної політики, розвитку фізичної 
культури та спорту 

Зелінський 
Микола Романович 

– секретар постійної комісії обласної ради з питань 
молодіжної політики, розвитку фізичної культури та 
спорту 

Карабін 
Мирослав Євгенович 

– начальник головного управління у справах сім'ї, 
молоді та спорту обласної державної адміністрації, 
депутат обласної ради 

Кучера 
Леся Миколаївна 

– головний бухгалтер головного управління у справах 
сім'ї, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації 

Манюк 
Зоряна Романівна 

– головний спеціаліст відділу регуляторної політики, 
підтримки підприємництва та управління 
державним сектором економіки головного 
управління економіки обласної державної 
адміністрації 

Маслюк 
Ольга Іванівна 

– головний спеціаліст фінансово-економічного 
управління Державної служби молоді та спорту 
України (за згодою) 

Нич 
Іван Іванович 

– заступник начальника відділу спортивних споруд та 
матеріально-технічного забезпечення Державної 
служби молоді та спорту України (за згодою) 

Олійник 
Володимир Євгенович 

– член постійної комісії обласної ради з питань 
молодіжної політики, розвитку фізичної культури та 
спорту 



Фащук 
Олександра Василівна 

– головний спеціаліст відділу організаційного та 
фінансового забезпечення, розвитку дитячо-
юнацького та резервного спорту головного 
управління у справах сім'ї, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації 

Щепанський 
Ярослав Стахович 

– заступник начальника управління правової роботи, 
взаємодії з правоохоронними органами – начальник 
юридичного відділу головного управління правової 
роботи та внутрішньої політики обласної державної 
адміністрації 

 
 
 
 

Керуючий справами 
виконавчого апарату 
обласної ради Василь Скрипничук 

 



Додаток 2 
до рішення обласної ради 
від 06.04.2012. № 489-13/2012 

 
 

Перелік нерухомого майна 
спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям у м. Калуші, 

що приймається у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 

 

№ 
з/п 

Назва 
Рік введення в 
експлуатацію 

Загальна 
площа, 
кв. м 

Початкова 
вартість, 

грн. 

Знос, 
грн. 

Залишкова 
вартість 

на 01.01.2012., 
грн. 

1 Спортивна споруда зі штучним льодовим покриттям 
Державного підприємства «Центральна дирекція з 
управління та реконструкції спортивних споруд» 
(м. Калуш, вул. Відоняка, 11а) 

2009 3371,56 29575349,89 4808000,00 24767349,89 

 
 
 
 

Керуючий справами 
виконавчого апарату обласної ради Василь Скрипничук 


