
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 
Від 16 грудня 2021 року                                                                                        № 01/24-21 

м.Бурштин 
 

Про придбання в комунальну власність  

Бурштинської міської громади в особі Бурштинської 

міської ради об’єктів нерухомого майна (житла) для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 
 
 

Відповідно до Порядку придбання в комунальну власність Бурштинської міської 
територіальної громади в особі Бурштинської міської ради об’єктів нерухомого майна 
(житла) для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого 

рішенням Бурштинської міської ради від 30.11.2021 № 01/23-21, враховуючи протокол 
засідання конкурсної комісії для проведення заходів, пов’язаних з придбанням у 

комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 
міської ради об’єктів нерухомого майна (житла) для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб від 13.12.2021 № 2, ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Цивільним кодексом України, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії для проведення заходів, 
пов’язаних з придбанням у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади в особі Бурштинської міської ради об’єктів нерухомого майна (житла) для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб від 13.12.2021 № 2 (додається). 

2. Придбати у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади 

в особі Бурштинської міської ради:  
- однокімнатну квартиру по вул. В.Стуса, 24/49 в м.Бурштин, Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області, загальною площею 35,7 кв. м., за запропонованою 
учасником конкурсу Богданом Михайловичем Тихим ціною 396 640,00 грн. (триста 
дев’яносто шість тисяч шістсот сорок грн. 00 коп.) з урахуванням витрат по оплаті послуг 

по оформленню договору купівлі-продажу, витрат, пов’язаних з реєстрацією речових прав 
на нерухоме майно та сплатою передбачених законодавством обов’язкових платежів.  

3. Уповноважити першого заступника міського голови Ростислава Стаська на 
підписання договору купівлі-продажу квартири, вказаної в пункті 2 даного рішення. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська, голову постійної комісії ради з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 
Тетяну Сенчину та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 
 
 
 

  Секретар міської ради                                  Роман ІВАНЮК 


