
 
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району  Запорізької області 

тринадцята   сесія восьмого скликання 

                                                          

                                                          Рішення № 10  

13 жовтня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про списання нерухомого майна комунальної власності Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області шляхом розбирання та демонтажу  

 

Керуючись ст. 60 «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи 

технічний звіт обстеження нерухомого майна, реєстраційний номер 

255648623221 за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, 

вул. Центральна, 192, 10-2021-ТЗ, здійснений  ТОВ «АКБ «ПІВДЕНЬ-БУД», 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА:  

              

1. Списати нерухоме майно, що є власністю Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області, а саме: амбулаторія літ. А, загальною 

площею 97,9 кв.м; будівля амбулаторії літ. А1, загальною площею 236,4 кв.м; 

лікарня літ. Б, загальною площею 507,7кв.м; гінекологічне відділення літ. В, 

загальною площею 69,5кв.м; складські приміщення літ. Е, загальною площею 

79,6кв.м; гараж літ. Е1, загальною площею 52,1 кв.м; вбиральня літ. Г; пункт 

збору мокротиння літ. Д, у тому числі паркан № 1,3,5,6, хвіртка № 2,4, 

водоодводний лоток № 7, замощення І,ІІ,ІІІ, - (надалі Майно), розташоване за 

адресою: 70450, Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. 

Центральна, 192, шляхом розбирання та демонтажу у зв’язку з недоцільністю 

його відновлення. 

 

2. Створити комісію по списанню Майна шляхом розбирання та демонтажу 

(надалі Комісія) у складі, згідно з додатком № 1 (додається). Доручити 

Кушугумському селищному голові, своїм розпорядженням, вносити зміни до 

персонального складу цієї комісії. 

 

3. Комісії, під час та після проведення розбирання та демонтажу Майна, вжити 

заходів, а саме:  

3.1. Провести інвентаризацію Майна, що підлягає списанню.  

3.2. Під час розбирання та демонтажу Майна, виявити усі вузли, деталі, 

матеріали та агрегати тощо, що придатні та непридатні для подальшого 

використання. За результатами такого виявлення скласти відповідний звіт, який  

 

 

 



 

надати на затвердження Кушугумській селищній раді Запорізького району 

Запорізької області. 

3.3. Забезпечити збереження усіх вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів 

тощо, розібраного та демонтованого Майна, що придатні та непридатні для 

подальшого використання до затвердження Кушугумською селищною радою 

звіту Комісії та прийняття відповідного рішення щодо подальшого використання 

цих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів тощо. 

 

4. Кушугумському селищному голові Сосуновському В.С. вжити заходів на 

виконання цього рішення, у тому числі підписати відповідні договори та інші 

документи, пов’язані із виконанням цього рішення.  

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради 

з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, 

транспорту та енергозбереження, та постійну комісію селищної ради з питань 

земельних відносин, планування території будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

Селищний голова        В.С.Сосуновський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Додаток № 1 

до рішення селищної ради 

від 13.10.2021р. 

 

 

Склад комісії по 

списанню Майна шляхом розбирання та демонтажу 

 

N ПІБ Посада 

1 Харченко О.В. Перший заступник Кушугумського 

селищного голови Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької 

області, голова комісії 

2 Павлюк А.В. Керуючий справами апарату виконавчого 

комітету Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

3 Бабко Т.С. Головний бухгалтер апарату виконавчого 

комітету Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області, 

секретар комісії 

4 Юсупов Є.Г. Завідувач сектору господарського 

забезпечення апарату виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

5 Власов М.С. Начальник юридичного відділу апарату 

виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

6 Шкрум М.В. Депутат Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області, 

член постійної комісії Кушугумської 

селищної ради з питань комунальної 

власності, житлово – комунального 

господарства, транспорту та 

енергозбереження 

7 Самсика Н.М. Депутат Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області, 

член постійної комісії Кушугумської 

селищної ради з питань земельних відносин, 

планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою 

 

Секретар ради                                   В.С.Кривенко 


