
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 02 березня 2021 року                                                                                      № 19/9-21 

м.Бурштин 

  

Про надання згоди на безоплатне прийняття 

у комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади об`єкта 

соціальної інфраструктури державної форми  

власності та об’єктів соціальної інфраструктури,  

що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

 

Розглянувши звернення ВП «ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС» АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» від 09.02.2021 № 16/136 та № 16/137 про спільне 

прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади, об’єкта 

соціальної інфраструктури державної форми власності, який розташований на території 

міста Бурштин та знаходиться на балансі ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ДТЕК 

БУРШТИНСЬКА ТЕС» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», 

керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

Цивільним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 

року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,         

міська рада 

вирішила: 
 

1. Дати згоду на безоплатне прийняття з державної власності у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури державної 

форми власності, що знаходиться на балансі ВП «ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС» АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО», а саме: 

- клуб з залом на 800 місць, що розташований за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, 

буд.47, з рухомим майном призначеним для його обслуговування, з передачею на баланс 

територіальної громади, в особі Бурштинської міської ради. 

2. Дати згоду на прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади на підставі та в порядку передбаченим Цивільним кодексом України 

(з укладанням нотаріально посвідчених договорів про пожертву нерухомого майна) об´єктів 

соціальної інфраструктури, які перебувають у власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», а саме: 

- споруда, споруди спортивні під літ. «І-ІІІ», що знаходиться за адресою: м.Бурштин, 

вул.Міцкевича, буд.49Г, на баланс територіальної громади в особі Бурштинської міської 

ради; 



- павільйон спортивний, що знаходиться за адресою м.Бурштин, вул.Міцкевича, буд.49, на 

баланс територіальної громади в особі Бурштинської міської ради; 

- насосна станція, що знаходиться за адресою м.Бурштин, вул.Міцкевича, буд.49В, на 

баланс територіальної громади в особі Бурштинської міської ради; 

- басейн плавальний, що знаходиться за адресою: м.Бурштин, вул.Міцкевича, буд.45, на 

баланс територіальної громади в особі Бурштинської міської ради. 
 

Зазначені об`єкти соціальної інфраструктури передаються разом з рухомим майном на 

підставі укладених договорів пожертви рухомого майна відповідно до Цивільного кодексу 

України, якими буде погоджено перелік такого майна, що передається в комунальну 

власність. 

3. Прийняття об´єкта, зазначеного в пункті 1 цього рішення, у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади, здійснюється за умови зобов’язання 

Бурштинської міської ради не відчужувати його у приватну власність та використовувати за 

цільовим призначенням відповідно до вимог частини першої статті 7 Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності». 

4. Доручити міському голові укласти договори про пожертву нерухомого та рухомого 

майна об´єктів соціальної інфраструктури (п. 2 цього Рішення) від імені міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту (Андрій Савчак) та першого заступника міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 


