
                     

     У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

             дев’ята позачергова  сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  №  2 

21 травня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про інформацію селищного голови щодо виконання рішень Кушугумської 

селищної ради від 27.04.2021р. № 1 «Про надання згоди бути співзасновником 

товариства з обмеженою відповідальністю «Кушугумський медичний центр» та 

від 27.04.2021 № 2 «Про передачу в управління майна комунальної власності 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

та укладання договору управління майном». 

 

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

Україні», заслухавши інформацію Кушугумського селищного голови 

Сосуновського В.С. про хід виконання Кушугумським селищним головою 

зобов’язань покладених на нього рішеннями Кушугумської селищної ради від 

27.04.2021р. № 1 «Про надання згоди бути співзасновником товариства з 

обмеженою відповідальністю «Кушугумський медичний центр» та від 

27.04.2021 № 2 «Про передачу в управління майна комунальної власності 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

та укладання договору управління майном», враховуюче повне виконання 

Кушугумським селищним головою Сосуновським В.С. зобов’язань покладених 

на нього вищезазначеними рішеннями Кушугумської селищної ради, 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. Визнати всі дії Кушугумського селищного голови Сосуновського В.С., 

здійснені ним під час виконання рішень Кушугумської селищної ради від 

27.04.2021р. № 1 «Про надання згоди бути співзасновником товариства з 



обмеженою відповідальністю «Кушугумський медичний центр» та від 

27.04.2021 № 2 «Про передачу в управління майна комунальної власності 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

та укладання договору управління майном», такими, що відповідають інтересам 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

та Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області. 

 2. Схвалити протокол Загальних зборів засновників Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Кушугумський медичний центр» (надалі 

Товариство) від 29.04.2021р. № 1 та протокол Загальних зборів засновників 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Кушугумський медичний центр» від 

07.05.2021р. № 2  (копії додаються). 

 3. Схвалити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Кушугумський медичний центр» в сумі 1001270 (один мільйон одна тисяча 

двісті сімдесят) гривень 00 коп., з наступними частками:  

 - ТОВ «ДРІМНЕТ» - 700 889 (Сімсот тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять) 

гривень 00 коп., що становить 70 відсотків статутного капіталу Товариства; 

 - Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької області – 

300 381 (Триста тисяч триста вісімдесят одна) гривня 00 коп., що становить 30 

відсотків статутного капіталу Товариства. 

 4. Схвалити місцезнаходження Товариства за адресою: 70450, Запорізька 

область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Партизанська/Зоряна, буд. 65/1а. 

та призначення директором Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Кушугумський медичний центр» Новотарського Євгена Миколайовича. 

 5. Схвалити укладений між Кушугумською селищною радою та ТОВ 

«Кушугумський медичний центр» договір управління майном від 12.05.2021р., 

посвідчений Карташовою Т.М., приватним нотаріусом Запорізького районного 

нотаріального округу Запорізької області, зареєстрований в реєстрі за № 927 

(копія додається) та підписані між Кушугумською селищною радою та ТОВ 

«Кушугумський медичний центр» акт прийому – передачі нерухомого майна від 

12.05.2021р. та акт прийому - передачі майна (обладнання) від 18.05.2021р. (копії 

додаються). 

 

 

Селищний голова        В.С. Сосуновський 

 


