
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                                   № 28/40-22 

м.Бурштин 

 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність  

Бурштинської міської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської 

міської ради нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

та припинення договору оренди земельної ділянки, 

площею 0,3280 га, кадастровий номер 2621210300:01:001:0957 

 

Розглянувши акт приймання-передачі у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської 

ради нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», поданий комісією з безоплатного 

прийняття в комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», створеною 

розпорядженням міського голови від 02.11.2022 № 522, враховуючи рішення Бурштинської 

міської ради від 21.10.2022 № 03/39-22 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у 

комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»», керуючись ст. ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 

вирішила: 
 

1. Безоплатно прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради нерухоме 

майно АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (з укладанням нотаріально посвідченого договору про 

пожертву нерухомого майна), а саме: 

- незавершене будівництво, незавершений будівництвом хірургічний корпус готовністю 

4 %, А, який знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., м. 

Бурштин, вул. Р. Шухевича, 15в. 

2. Затвердити акт приймання-передачі у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської 

ради нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (додається).   

3. У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади нерухомого майна, вказаного в пункті 1 даного рішення, припинити дію Договору 

оренди земельної ділянки від 02.04.2022 року, площею 0,3280 га, кадастровий номер 

2621210300:01:001:0957, яка перебуває в оренді АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». 

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

господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Івана 

Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 
 

 

  Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  

від 25.11.2022 № 28/40-22 

 

 

АКТ 

приймання-передачі 

у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади 

в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради  

нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

 

№

 

з/

п 

Інвентарний 

номер 

Найменування 

активу 

Одиниця 

вимірюва

ння 

Кількість 

Оціночна 

вартість, 

грн без 

ПДВ 

Залишкова 

балансова  

вартість, грн. 

без ПДВ 

1  

незавершене 

будівництво, 

незавершений 

будівництвом 

хірургічний корпус 

готовністю 4 % 

шт. 1   

 

Голова комісії,  

заступник міського голови 

 

_______________ 

 

Іван Драгун 

 

Члени комісії: 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна 

 

_______________ 

 

Ірина Герт 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу 

 

_______________ 

 

Андрій Пергельський 

 

В.о. головного бухгалтера бухгалтерської служби 

 

_______________ 

 

Лілія Скибчук 

 

Депутат міської ради 

 

_______________ 

 

Андрій Савчак 

 

Депутат міської ради 

 

_______________ 

 

Ростислав Бардашевський 

 

Депутат міської ради 

 

_______________ 

 

Володимир Мацьків 

 

Керівник департаменту із сервісів  

ДТЕК Бурштинської ТЕС  

 

 

_______________ 

 

 

Володимир Пенянський 

 

Керівник департаменту планування  

та інвестицій ДТЕК Бурштинської ТЕС 

 

 

_______________ 

 

 

Тетяна Демидюк 

 

Менеджер по взаємодії з місцевими 

органами влади ДТЕК Бурштинської ТЕС  

 

 

_______________ 

 

 

Ростислав Витриховський 

 


