
 

У К Р А Ї Н А 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

Сьома  сесія  восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  №3 

01 квітня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про безоплатне прийняття у комунальну власність Кушугумської територіальної 

громади в особі Кушугумської селищної ради зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області майна 

та закріплення його на праві оперативного управління за Комунальним 

некомерційним підприємством «Кушугумський центр первинної медико – 

санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

 

 Керуючись ч. 3, 5 ст.ст. 16, 60 Закону України «Про місцеве 

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

державної та комунальної власності», Господарським кодексом України, 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень», Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів від 02.09.2014 № 879, рішенням 

Запорізької районної ради Запорізької області від 03 лютого 2021 року № 47 

«Про безоплатну передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Запорізького району Запорізької області у комунальну власність 

Кушугумської територіальної громади (в особі Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області) майна, розташованого за адресою: 

Запорізька область, Запорізький район, смт Кушугум, вул.Партизанська/Зоряна, 

буд. 65/1а» та рішенням Запорізької районної ради Запорізької області від 

30.03.2021р. № 20 « Про безоплатну передачу зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області у 

комунальну власність Кушугумської територіальної громади (в особі 

Кушугмської селищної ради Запорізького району Запорізької області) 

нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна, розташованого 

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

Партизанська/Зоряна, буд. 65/1а»: 

  

 



 
 

 

          КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВИРІШИЛА: 

          1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Кушугумської  

територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області (код ЄДРПОУ 24912102) зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області (код 

ЄДРПОУ 20487228), наступного майна: трансформаторна підстанція літ. Г, 

загальною площею 41,2 кв.м.; хвірка № 11,12; ворота - № 9,13; паркан - № 10; 

газорозподільник № 14, разом з усіма необхідними комунікаціями, що 

забезпечують функціонування цього майна за адресою: Запорізька область, 

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

Зоряна, будинок 1а. 

 2. Доручити Кушугумському селищному голові Сосуновському В.С. 

забезпечити приймання-передачі зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ Запорізького району Запорізької області у комунальну власність 

Кушугумської територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області нерухомого майна, за адресою: 

Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вулиця Партизанська 

будинок 65/ вулиця Зоряна, будинок 1а., з урахуванням майна, зазначеного в 

пункті 1 даного рішення. 

 3. Доручити Кушугумському селищному голові Сосуновському В.С. 

підписати акт прийому-передачі нерухомого майна, за адресою: Запорізька 

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

вулиця Зоряна, будинок 1а., з урахуванням майна, зазначеного в пункті 1 даного 

рішення. 

 4. Рекомендувати Запорізькій районній раді Запорізької області делегувати 

своїх представників до складу комісії приймання – передачі майна, з  

урахуванням майна, зазначеного в пункті 1 даного рішення. 

 5. Уповноважити виконуючу обов’язки головного лікаря Комунального 

некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної медико – 

санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області Коваль Ю.В. (ідентифікаційний номер 2929203947), 

звернутися до державного реєстратора для здійснення всіх необхідних дій 

пов’язаних із державною реєстрацією права власності Кушугумської 

територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради на нерухоме майно, 

зазначене в п. 1 цього рішення. 

  

 



 
 

         6. Закріпити нерухоме майно, що зазначене в п. 1 цього рішення на праві 

оперативного управління за Комунальним некомерційним підприємством 

«Кушугумський центр первинної медико – санітарної допомоги» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області, код ЄДРПОУ 38732879 

з моменту державної реєстрації права власності на це нерухоме майно. 

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, культури та соціальної 

політики. 

 

 

Селищний голова        В.С. Сосуновський 


