
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28.12.2021                                            м. Бурштин                                                      № 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» 

 

 

       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, рішення виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради від 14.09.2021 «Про створення  спільної комісії щодо  передачі обʹєкта 

соціальної інфраструктури, що є  державною формою власності та  обʹєктів соціальної 

інфраструктури, що  є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», керуючись ст. ст. 40, 59, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет   

 

ВИРІШИВ: 

 

  1. Затвердити  акт приймання - передачі 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: 

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

47 , з рухомим майном призначеним для його обслуговування - додається. 

2. Затвердити акти приймання – передачі об’єктів соціальної інфраструктури, які 

безоплатно приймаються у  комунальну власність Бурштинської територіальної громади 

шляхом укладання договору пожертви, що 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, з 

рухомим майном призначеним для його обслуговування - додається; 



- 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 - додається; 

- 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 - додається; 

     3. Координацію за виконанням даного рішення поставити на начальника відділу 

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Василь  АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


