
                              

     У К Р А Ї Н А 

    КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

         Запорізького району Запорізької області 

              четверта позачергова сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  № 1  

20 січня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про клопотання про безоплатну передачу майна (майнових прав) у комунальну 

власність Кушугумської територіальної громади в особі Кушугумської 

селищної ради зі спільної  власності територіальної громад сіл, селищ, міст 

Запорізького району Запорізької області 

 Керуючись ст.26, абз.3 п.10 розділу V  Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», Законом України « Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», Цивільним кодексом України, 

Господарським кодексом України,   

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Клопотати перед Запорізькою районною радою Запорізької області про 

безоплатну передачу зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст 

Запорізького району Запорізької області у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади, в особі Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області, Комунального некомерційного підприємства 

«Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», код 

ЄДРПОУ 38732879, розташованого за адресою: Запорізька область, Запорізький 

район, смт. Кушугум, вулиця Партизанська будинок 65/  вулиця Зоряна, будинок 

1а, разом з   майном та обладнанням, що обліковується на його балансі, 

знаходиться в оперативному управлінні та пов’язане з обслуговуванням 

підприємства. 

 2. Надати згоду на безоплатне прийняття зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізького району Запорізької області 

у комунальну власність Кушугумської територіальної громади, в особі 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

Комунального некомерційного підприємства «Запорізький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради Запорізької 

області, код ЄДРПОУ 38732879, розташованого за адресою: Запорізька область, 



 
 

Запорізький район, смт. Кушугум, вулиця Партизанська будинок 65/ вулиця 

Зоряна, будинок 1а, разом з майном та обладнанням, що обліковується на його 

балансі, знаходиться в оперативному управлінні та пов’язане з обслуговуванням 

підприємства. 

 3. Клопотати перед Запорізькою районною радою Запорізької області про 

безоплатну передачу зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст 

Запорізького району Запорізької області у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади, в особі Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області, будівлі поліклініки літ. А-3 загальною площею 

5045,0кв.м у тому числі: гараж літ. Б – 319,5кв.м; хвірка № 1,6; ворота - № 2,5; 

паркан - № 3; каналізаційна насосна станція - № 4; стінка підпірна - № 7; 

електротрансформатор - № 8; замощення -1, за адресою: Запорізька область, 

Запорізький район, смт. Кушугум, вулиця Партизанська будинок 65/ вулиця 

Зоряна, будинок 1а. 

 4. Надати згоду на безоплатне прийняття зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізького району Запорізької області 

у комунальну власність Кушугумської територіальної громади, в особі 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, будівлі 

поліклініки літ. А-3 загальною площею 5045,0кв.м у тому числі: гараж літ. Б – 

319,5кв.м; хвірка № 1,6; ворота - № 2,5; паркан - № 3; каналізаційна насосна 

станція - № 4; стінка підпірна - № 7; електротрансформатор - № 8; замощення -

1, за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вулиця 

Партизанська будинок 65/ вулиця Зоряна, будинок 1а. 

 5. Кушугумському селищному голові Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області Сосуновському В.С. забезпечити 

здійснення процедури щодо прийому у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади, в особі Кушугумської селищної ради, Комунального 

некомерційного підприємства «Запорізький районний центр  первинної медико-

санітарної допомоги» Запорізької районної ради Запорізької області, код 

ЄДРПОУ 38732879, розташованого за адресою: Запорізька область, Запорізький 

район, смт. Кушугум, вулиця Партизанська будинок 65/ вулиця Зоряна, будинок 

1а, разом  майном та обладнанням , що обліковується на його балансі, 

знаходиться в оперативному управлінні та пов’язане з обслуговуванням 

підприємства відповідно до чинного законодавства. 

 6. Кушугумському селищному голові Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області Сосуновському В.С. забезпечити 

здійснення процедури щодо прийому у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади, в особі Кушугумської селищної ради, будівлі 

поліклініки літ. А-3 загальною площею 5045,0кв.м у тому числі: гараж літ. Б – 

319,5кв.м; хвірка № 1,6; ворота - № 2,5; паркан - № 3; каналізаційна насосна 



 
 

станція - № 4; стінка підпірна - № 7; електротрансформатор - № 8; замощення -

1, за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вулиця 

Партизанська будинок 65/ вулиця Зоряна, будинок 1а. 

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти  Кушугумського 

селищного голову Сосуновського В.С. 

 

 

Селищний голова         В.С. Сосуновський 


