
Реєстр № ..........                                                                                                            м. Івано-Франківськ 
 
                               ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ 
 

Громадського представника ........................................................................................................ 
міста Івано-Франківська, Івано-Франківської обл., Унітарної Республіки України, ..... ..... ........... 
р.н., паспорт серія ..... № ................... виданий  ..... ....................... ................ р. ................................. 
.............................................................................................................................. ....... області, прож. по 
вул. ........................................................................ в м. Івано-Франківську, Івано-Франківської обл., 
індекс ПВЗ 760 ..........., тел. ....................................... 
                                                                                                    ............................   ........................................... 
                                                                                                                                        підпис представника, прізвище з ініц. 

  
Я, громадянин (громадянка) України, ...................................................................................... 

житель (-ка) міста Івано-Франківська, Івано-Франківської області, Україна, ..... . ..... . ................ 
р.н., паспорт серія  .....  № ................ виданий ...... ...... ............. р. .................................................... 
.................................................................................................................................... області, прож. по 
вул. ........................................................................ в м. Івано-Франківську, Івано-Франківської обл., 
ін. ПВЗ 760 ..........., один із виключних власників національного багатства Унітарної 
Республіки України, котрий (котра) доручаю громадському представнику, громадянину 
(громадянці) України, ще  одному,  виключному  власнику  національного  багатства  Унітарної  
Республіки  України ......................................................................................................... міста Івано-
Франківська, Івано-Франківської області, Україна, в присутності свідків, громадян міста 
Івано-Франківська, Івано-Франківської області, Україна,  так само виключних власників  
національного багатства Унітарної Республіки України: 
 

1. ...................................................................................................................... громадянина (-ку) 
м. Івано-Франківська, Івано-Франківської обл., Унітарної Республіки України, ..... . ..... . ............           
р.н., паспорт серія  .....  № ................... виданий  ..... .................................... р. ................................... 
.............................................................................................................................. ....... області, прож. по 
вул. ........................................................................ в м. Івано-Франківську, Івано-Франківської обл., 
індекс ПВЗ 760 ..........., тел. .......................................  
                                                                                                     ............................  ........................................... 
                                                                                                                                                підпис свідка, прізвище з  ініц. 
  

2. ...................................................................................................................... громадянина (-ку) 
м. Івано-Франківська, Івано-Франківської обл., Унітарної Республіки України, ..... . ..... . ............           
р.н., паспорт серія  .....  № ................... виданий  ..... .................................... р. ................................... 
.............................................................................................................................. ....... області, прож. по 
вул. ........................................................................ в м. Івано-Франківську, Івано-Франківської обл., 
індекс ПВЗ 760 ..........., тел. ....................................... 
                                                                                                      ............................  ...........................................  
                                                                                                                                                   підпис свідка, прізвище з  ініц. 

представляти мене та мої права інтереси (узгоджені попередньо зі мною), як громадянина - 
виключного власника національного багатства Унітарної Республіки України станом на 24.10. 1990 р. та 
13.07. 1996 р., члена Територіальної громади міста Івано-Франківська,  Івано-Франківської області, 
Унітарної Республіки України у вирішенні питань встановлення конституційного ладу,  створення 
системи органів  безпосереднього  управління  територіальної громади міста Івано-Франківська, 
встановлені положеннями статей 5, 13, 14, 142 та першої частини першого речення ст.143 Конституції 
України та Європейською Хартією місцевого самоврядування зі створення та діяльності Територіальної 
громади міста Івано-Франківська, Івано-Франківської області, Унітарної Республіки України на 
загальних зборах громадян - виключних власників національного багатства Унітарної Республіки 
України станом на 24.10.  1990 р. та 13.07.1996 р. Територіальної громади міста Івано-Франківська, а 
також на загальних зборах  громадян - виключних власників станом на  24.10.1990 р. та 13.07.1996 р. 
національного багатства Унітарної Республіки України по  створенню та діяльності великої 
територіальної громади держави Унітарної Республіки України в місті Києві долучаюсь до ініціативної 
групи створеної в місті Івано-Франківську та в місті Києві і розпочали збір  підписів про уповноваження 
представляти мене і права та інтереси на загальних зборах громадян - виключних власників 

національного багатства Унітарної Республіки України. 
               " 30 " липня 2015 року     .......................    ...................................................................................   
                                                                                                                         підпис довірителя, прізвище, ім"я по батькові 
                 Телефон: .............................................................. 


