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ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 
Від 29 грудня 2021 року                                                                                        № 162/25-21 
м.Бурштин 

 

 
Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади об`єкта соціальної  

інфраструктури державної форми власності та об’єктів 

соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 
 

 

 На підставі рішення Бурштинської міської ради від 02.03.2021р. № 19/9-21 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської об’єднаної 

територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та 

об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», наказу 

Міністерства Енергетики Україні від 08.12.2021р. № 323 «Про надання згоди на 

безоплатну передачу з державної у комунальну власність державного майна, що 

обліковується на балансі АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», відповідно до  Закону України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 вересня 1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», ст. ст. 173, 729, 730 Цивільного кодексу України, керуючись 

ст.ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рішення Бурштинської міської ради від 30.07.2021р. № 06/16-21 «Щодо умов 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», рішення виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради від 28.12.2021 № 260 «Про затвердження актів приймання – передачі у 

комунальну власність Бурштинської територіальної громади об’єкта соціальної 

інфраструктури державної форми власності та об’єктів соціальної інфраструктури, що є 

власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», а також враховуючи пропозиції постійних комісій, 

міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Безоплатно прийняти з державної власності у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади об`єкт 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 (згідно додатку №1).  

1.1. Затвердити  акт приймання - передачі об’єкту соціальної інфраструктури у 

комунальну власність Бурштинської територіальної громади (згідно пункту 1 цього 

рішення) - додається. 

1.2. Бухгалтерській службі Бурштинської міської ради (О.Тріщук) поставити клуб з 

залом на 800 місць,  що розташований за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 47, з 

рухомим майном призначеним для його обслуговування на баланс Бурштинської міської 

ради. 

1.3. Доручити Бурштинському міському голові Василю Андрієшину здійснити 

процедуру оформлення права власності на майно Бурштинської міської територіальної 

громади. 

2. Безоплатно прийняти у комунальну власність Бурштинської територіальної 

громади об´єкти соціальної інфраструктури, які перебувають у власності 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», шляхом укладанням 

нотаріально посвідчених договорів пожертви, а саме: 

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

Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49Г, кадастровий номер земельної ділянки 

2621210300:01:002:0562 з рухомим майном призначеним для його обслуговування (згідно 

додатку 2); 

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

буд. 49, кадастровий номер земельної ділянки 2621210300:01:002:0562 з рухомим майном 

призначеним для його обслуговування (згідно додатку 3); 

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

кадастровий номер земельної ділянки 2621210300:01:002:0562 з рухомим майном 

призначеним для його обслуговування (згідно додатку 4) ; 

2.1. Затвердити  акти приймання - передачі об’єктів соціальної інфраструктури що 

передаються у комунальну власність Бурштинської територіальної громади на підставі 

укладених договорів пожертви (згідно пункту 2 цього рішення) - додаються. 

2.2. Доручити Бурштинському міському голові Василю Андрієшину укласти  

договори про пожертву нерухомого майна об´єктів соціальної інфраструктури та 

рухомого майна, призначеного для їх обслуговування, зазначеного в п.2 даного рішення, 

від імені міської ради при умові наявності в договорах зобов’язань АТ «ДТЕК 

Західенерго» про співфінансування утримання об’єктів та зобов’язань щодо переходу на 

орендні відносини по земельних ділянках. 

 2.3. Бухгалтерській службі Бурштинської міської ради (О.Тріщук) поставити: 

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

Міцкевича, буд. 49Г; павільйон спортивний, що знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. 

Міцкевича, буд. 49; насосну станцію, що знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. 

Міцкевича, буд. 49В з рухомим майном призначеним для їх обслуговування на баланс 

Бурштинської міської ради. 

3. Гарантійний лист АТ «ДТЕК Західенерго» від 20.12.2021 № 01/1329 за підписом 

генерального директора Таращука Олега Станіславовича та протокол попередніх 

переговорів щодо безоплатного прийняття у комунальну власність Бурштинської 

територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та 

об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

проведених 22.12.2021 за підписами Бурштинського міського голови Василя Андрієшина, 



в.о. директора ВП Бурштинська теплова електрична станція АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

Максима Шумченко, керівника Департаменту регіональної політики ДТЕК Енерго 

Віктора Дибаша є невід’ємною частиною цього рішення. 

4. Координацію за виконанням даного рішення поставити на начальника відділу 

житлово - комунального господарства та обліку комунального майна І.Герт. 

5. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради  (О.Петровська) передбачити 

кошти на утримання об’єктів нерухомості, що приймаються на баланс Бурштинської 

міської ради. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська, голів депутатських комісій з питань комунальної 

власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія 

Савчака та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Василь  АНДРІЄШИН 


