
              

     У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

              Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  №1 

 

27 квітня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про надання згоди бути співзасновником товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кушугумський медичний центр» 

 

 Керуючись ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи ст. 87 Цивільного кодексу України, ст. 56 Господарського 

кодексу України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю», пропозицію ТОВ «ДРІМНЕТ» від 22 квітня 2021 року № 

27/22-04 « Про створення  спільного товариства з Кушугумською селищною 

радою Запорізького району Запорізької області та передачу в управління 

новоствореному Товариству активів для організації медичної допомоги 

населенню громади,  у тому числі безоплатної вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги», розуміючи суспільне важливе значення, пов’язане із 

наданням медичних послуг населенню Кушугумської територіальної громади 

Запорізького району Запорізької області, у тому числі збереженням безоплатної 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

 

 КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВИРІШИЛА: 

 

 1. Надати згоду бути співзасновником Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кушугумський медичний центр» (надалі Товариства) разом з 

ТОВ «ДРІМНЕТ» та створити разом з ТОВ «ДРІМНЕТ» таке Товариство. 

 2. Погодити розподіл часток у статутному капіталі Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Кушугумський медичний центр» у наступному 

вигляді: 

 - 30 відсотків статутного капіталу належить Кушугумській селищній раді 

Запорізького району Запорізької області: 



 
 

 - 70 відсотків статутного капіталу належить Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ДРІМНЕТ»; 

 3. Надати згоду на внесення до статутного капіталу Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Кушугумський медичний центр» вкладу, що 

дорівнює 30 відсоткам статутного капіталу цього Товариства, у вигляді 

наступного майна Кушугумської селищної ради: 

 

Найменування Інв.номер К-ть Рік 

побудови/вве

дення в 

експлуатаці

ю 

Первісна 

(переоцінена)вар

тість/грн  

Прилад д/вим.гл.дна Ротекс7000 10420001 1 2017 263513 

А-т УВЧ терапії Ундатерм 10420040 1 2017 36868 

Всього:  2  300381 

 

 4. Погодити проект статуту Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Кушугумський медичний центр» (додається). 

 5. Зобов’язати Кушугумського селищного голову Сосуновського В.С. 

підписати: протокол про створення Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Кушугумський медичний центр» та внесення вкладу Кушугумської селищної 

ради (зазначений в пункті 3 цього рішення), до статутного капіталу цього 

товариства на умовах визначених в цьому рішенні; статут Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Кушугумський медичний центр»; акт прийому 

передачі майна Кушугумської селищної ради до статутного капіталу Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Кушугумський медичний центр», а також 

здійснити всі інші необхідні дії та підписати інші необхідні документи, пов’язані 

із створенням Товариства з обмеженою відповідальністю «Кушугумський 

медичний центр». 

 6. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, культури 

та соціальної політики. 

 

 

Селищний голова        В.С. Сосуновський 


