
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                                   № 29/40-22 

м.Бурштин 
 

Про прийняття рішення щодо наміру передачі 

майна в оренду та про внесення в Перелік першого 

типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

міської територіальної громади для передачі 

майна в оренду на аукціоні 

 

 З метою ефективного використання об’єктів комунальної власності, відповідно до 

Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, постанови Кабінету Міністрів України від 

27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період 

воєнного стану», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна», ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 

вирішила: 
 

1. Передати в оренду з проведенням аукціону нерухоме майно, а саме:  

- нежитлове приміщення № 26 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 18,8 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 1 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 31,3 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 2 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 81,5 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 51 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 266,1 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 62 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 30,8 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 68 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 16,7 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 69 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 83,9 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 95 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 30,4 кв. м.; 



- нежитлове приміщення № 117 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 88,3 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 44 Басейну плавального, що знаходиться за адресою: вул. 

Міцкевича, 45, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею  96,4 кв. м.; 

- частину нежитлового приміщення № 9 Басейну плавального, що знаходиться за 

адресою: вул. Міцкевича, 45, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 

загальною площею 3,0 кв. м.; 

- частину нежитлового приміщення № 1 Павільйону спортивного, що знаходиться за 

адресою: вул. Міцкевича, 49, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 

загальною площею 3,0 кв. м. 

2. Внести в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні нерухоме майно, а саме:  

- нежитлове приміщення № 26 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 18,8 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 1 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 31,3 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 2 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 81,5 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 51 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 266,1 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 62 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 30,8 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 68 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 16,7 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 69 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 83,9 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 95 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 30,4 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 117 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: 

вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 88,3 кв. м.; 

- нежитлове приміщення № 44 Басейну плавального, що знаходиться за адресою: вул. 

Міцкевича, 45, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею  96,4 кв. м.; 

- частину нежитлового приміщення № 9 Басейну плавального, що знаходиться за 

адресою: вул. Міцкевича, 45, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 

загальною площею 3,0 кв. м.; 

- частину нежитлового приміщення № 1 Павільйону спортивного, що знаходиться за 

адресою: вул. Міцкевича, 49, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 

загальною площею 3,0 кв. м. 

3.Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням 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 


