
 

проект 

 
 

від 10.12.2021                                                                                          №3645 
м. Бурштин 

 
Про 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» 

 

       На підставі 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», 

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»,  керуючись ст.ст. 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 №1482 «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності» , міська рада  

 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти з державної власності у комунальну власність територіальної 
громади міста Бурштин 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, з передачею на баланс територіальної громади міста, в 
особі Бурштинської міської ради (згідно додатку №1).  

 
2. Прийняти у комунальну власність територіальної громади міста Бурштин 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, кадастровий номер земельної ділянки 



2621210300:01:002:0562, на баланс територіальної громади міста в особі 
Бурштинської міської ради; 

- павільйон спортивний, що знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. 
Міцкевича, буд. 49, кадастровий номер земельної ділянки 

2621210300:01:002:0562, на баланс територіальної громади міста в особі 

Бурштинської міської ради; 
- насосна станція, що знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. 

Міцкевича, буд. 49В, кадастровий номер земельної ділянки 

2621210300:01:002:0562, на баланс територіальної громади міста в особі 

Бурштинської міської ради; 
- басейн плавальний, що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. 

Міцкевича, буд. 45, кадастровий номер земельної ділянки 

2621210300:01:002:0564, на баланс територіальної громади міста в особі 

Бурштинської міської ради; 
     

3. Затвердити перелік майна та акти приймання - передачі об’єктів соціальної 
інфраструктури у комунальну власність територіальної громади міста Бурштин 

(згідно пунктів 1; 2 цього Рішення). 
4. Зазначені об`єкти соціальної інфраструктури (п.1-2 цього Рішення) 
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.  
 

5. Доручити міському голові укласти договори про пожертву нерухомого та 

рухомого майна об´єктів соціальної інфраструктури  (п. 2 цього Рішення) від 

імені Міської Ради.  

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатські комісії з 

питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту  (Андрій Савчак) та з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва (Тетяна Сенчина). 

 

 

 

Міський голова                                                             Василь  АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

 

Заступника голови з питань діяльності 

 виконавчих органів ради                                                  Володимир Чуйко  

 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                          Ростислав Стасько 

 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                         Ірина Герт 

 

               

Начальник загального  відділу                                                   Марія Яцик 

 

Начальник юридичного відділу  

Бурштинської міської ради                                                          Марія Михайлишин          

                       
 

               

Секретар ради                                                                                  Роман Іванюк 

 

 
                                        
 


