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На № ___________від_______________

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

вул. Козельницька, 15 
м. Львів, 79026, Україна

Поштова адреса 
для договірної документації: 
вул. Льва Толстого, 57 
м. Київ, 01032, Україна 
тел.: +38 032 239 07 10 
факс: +38 032 239 07 17

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО»

ул. Козельницкая, 15 
г. Львов, 79026, Украина

Почтовый адрес 
для договорной документации: 
ул. Льва Толстого, 57 
г. Киев, 01032, Украина 
тел.: +38 032 239 07 10 
факс: +38 032 239 07 17

Голові Бурш тинської м іської ради 

Андрієш ину В.М.

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИ СТ

Цим листом  АТ Д ТЕК ЗАХІДЕНЕРГО  в особі генерального директора Таращ ука О.С. 

протягом перш ого півріччя 2022 року зобов'язується заверш ити ремонтні роботи зазначені в 

додатках до листа, які не виконані з причин несприятливих погодних ум ов, по таких об'єктах 

соціальної інфраструктури:

1. Ком бінат спортивних споруд: “ Споруди спортивні під літ. « І-ІІІ»", адреса: Івано- 

Ф ранківська область, м. Бурш тин, вулиця М іцкевича, будинок 49Г та “ Насосна станція", 

адреса: Івано-Ф ранківська область, Івано-Ф ранківський район, м. Бурштин, вулиця М іцкевича, 

будинок 49в, відповідно до Д одатку 1.

2. “ Басейн плавальний", адреса: Івано-Ф ранківська область, Івано-Ф ранківський район, 

м. Бурш тин, вулиця М іцкевича, будинок 45, відповідно до Д одатку 2.

3. "П К П ром етей", вул. М іцкевича, буд. 47, м. Бурш тин, Івано -  Ф ранківської обл., 

відповідно до Д одатку 3.

З повагою,

генеральний директор Таращ ук О.С.
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ПРОТОКОЛ

м. Бурштин «22» грудня 2021 року

Учасники:

1. В. Андрієшин -  Бурштинський міський голова
2. М. Шумченко -  в.о. директора ВП «Бурштинська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК 

Західенерго»
3. В. Дибаш -  керівник Департаменту регіональної політики ДТЕК Енерго

Слухали питання:

ПИТАННЯ 1: Про терміни та умови передачі до комунальної власності Бурштинської територіальної 
громади соціальних об'єктів, які перебувають у власності ВП «Бурштинська теплова електрична 
станція» AT «ДТЕК Західенерго» та об'єкту соціальної інфраструктури державної форми власності, 
що перебуває на балансі ВП «Бурштинська теплова електрична станція» AT «ДТЕК Західенерго»:

о Клуб з залом на 800 місць, що знаходяться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, 
буд.47;

о Споруда, споруди спортивні підліт. "І-Ill", що знаходяться за адресою: м. Бурштин, 
вул. Міцкевича, буд.49 г;

о Павільйон спортивний, що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, 49; 
о Насосна станція, що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, 49 в; 
о Басейн плавальний, що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, 45.

Вирішили по Питанню 1:

1.1.3а умови надання гарантій з боку ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» 
AT «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» щодо завершення ремонтних робіт згідно з дефектними 
актами, Бурштинська міська рада приймає до кінця 2021 року у комунальну власність всі 
вказані соціальні об'єкти.

1.2. ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» AT «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» надає 
гарантії та зобов'язується до кінця першого півріччя 2022 року виконати всі ремонтні 
роботи згідно з дефектними актами, а також додаткові роботи з укладання керамічної 
плитки в коридорі на третьому поверсі ПК «Прометей», ініційовані міською радою.

1.3. ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» AT «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» бере за 
себе зобов'язання після передачі до комунальної власності Бурштинської територіальної 
громади компенсувати витрати на теплозабезпечення протягом опалювального сезону 
2021-2022 рр. клубу на 800 місць, КСС та Басейну.

1.4. ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» AT «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» бере на 
себе зобов'язання виділити в 2022 році 1,5 млн грн в рамках програми соціального 
партнерства на компенсацію витрат по утриманню соціальних об'єктів.

ПИТАННЯ 2: Про виконання Меморандуму про співпрацю між Бурштинською міською радою, КП 
«Житловик», та ПАТ «ДТЕК Західенерго» від 21.08.2018 р. та внесення змін до Меморандуму в 
частині надання фінансових канікул по виплатах заборгованості КП «Житловик» протягом 2022 року 
й продовження дії Меморандуму на 1 рік -  до 2027 р.

Вирішили по Питанню 2:

2.1. Бурштинська міська рада та ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ 
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» домовились про внесення змін до Меморандуму з 01.01.2022 
р. в частині надання фінансових канікул по виплатах заборгованості КП «Житловик» 
протягом 2022 року й продовження дії Меморандуму на 1 рік -  до 2027 р.
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ПИТАННЯ 3. Про укладання ВП «Бурштинська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго» 
на договорів оренди земельних ділянок, які знаходяться на території Бурштинської міської ради та 
перебувають у користуванні ТЕС.

Вирішили по Питанню 3:

3.1. В 2022 році укласти договори оренди земельних ділянок, які знаходяться на території
Бурштинської міської ради, та перебувають у користуванні ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА
ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»:
о оформити в оренду земельні ділянки під проммайданчиком ТЕС (160 га), термін 

виконання: І квартал 2022 року;
о оформити в оренду земельні ділянки під іншими об'єктами енергетики ТЕС та 

об'єктами інфраструктури (близько 1800 га), вт.ч. земельні ділянки водного фонду, 
термін виконання: II -  IV квартал 2022 року.

о за попередніми розрахунками сукупний рівень земельних платежів по ОТГ повинен 
скласти орієнтовно 12,5 млн грн., в т.ч. з урахуванням поточних платежів за землю. 
Остаточний розмір орендної плати буде визначено за результатами проведення 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

БУРШТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 
СТАНЦІЯ»

Шумченко М. Г.
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