
  
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

                       двадцять перша позачергова сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ №  2 

 12 жовтня   2022р.             

 смт. Кушугум 
 
 
Про  надання  згоди  на  розірвання  договору   управління майном від 

12.05.2021, укладеного  між Кушугумською  селищною радою та ТОВ 

«Кушугумський медичний центр» (зі змінами) 

           

                  Керуючись ст.ст.25,59,60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст.ст. 651,654 Цивільного кодексу України, за 

результатами розгляду письмової  пропозиції  Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кушугумський медичний центр» про розірвання договору 

управління за взаємною згодою сторін від 07.10.2022 № 02/01-125,  

КШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

       

        1. Надати згоду на розірвання   договору управління  майном від 

12.05.2021, укладеного між Кушугумською селищною радою Запорізького 

району Запорізької області (ЄДРПОУ 24912102, вул. Соборна, 23, 

смт.Кушугум, Запорізький район, Запорізька область, 70450) та Товариством 

з обмеженою відповідальністю «Кушугумський медичний центр» (ЄДРПОУ 

44294992, вул.Партизанська/Зоряна, буд.65/1А, смт.Кушугум, Запорізький 

район, Запорізька область, 70450), зареєстрованим в реєстрі за № 927 та 

посвідченим приватним нотаріусом Запорізького районного нотаріального 

округу Запорізької області (далі-договір управління майном)  за згодою сторін. 

       2. Погодити  договір про розірвання договору управління майном. 

      3. Доручити Кушугумському селищному голові Запорізького району 

Запорізької області Сосуновському В.С. підписати договір про розірвання 

договору  управління майном, акти прийому - передачі майна (обладнання), 

переданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Кушугумський 

медичний центр» за актом прийому-передачі  нерухомого майна від 12.05.2021  

та майна, переданого за актом прийому-передачі майна (обладнання) від 

18.05.2021, за договором управління майном, а також здійснити всі інші 

необхідні дії, у тому числі підписати всі інші документи, пов’язані з 

розірванням договору управління майном.  



       4.Витрати, пов’язані  з нотаріальним посвідченням   вищезазначеного 

договору, покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Кушугумський медичний центр». 

       5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області від 27.04.2021 № 2 «Про 

передачу в управління майна комунальної власності Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області та укладання 

договору управління майном», зі   змінами, внесеними рішенням 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області від 

02.02.2022 № 5 «Про внесення змін до деяких рішень Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області».  

      6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Кушугумської селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного 

виховання, культури та соціальної політики. 

 

 

Селищний голова                                            В.С.Сосуновський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Погоджено 

рішення Кушугумської 

селищної ради  

від 12.10.2022 

№ 2 

 

Проєкт 

 

ДОГОВІР 

про розірвання  договору  управління майном від  12.05.2021 року 

за згодою сторін 

  
смт.Кушугум                                               «___» __________.2022 р. 

 

Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької області, 

місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70450, Запорізька область, Запорізький 

район, смт.Кушугум, вул.Соборна, будинок, 23, ідентифікаційний код юридичної особи 

24912102, Регламент роботи Кушугумської селищної ради затверджено рішенням 

Кушугумської селищної ради № 2 від 27.11.2020 року, дата та номер запису в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань: дата запису 24.11.2020, номер запису 1000851070013000496, в особі 

Кушугумського селищного голови Сосуновського Володимира Сергійовича, 26.03.1980 

року народження, який зареєстрований за адресою: Запорізька область, Запорізький район, 

смт.Балабине, вул.Польова, буд.47, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2930520657, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та рішення Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

від 18.11.2020 № 2 «Про початок повноважень Кушугумського селищного голови»- надалі 

«Установник управління», з одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кушугумський медичний центр», місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70450 , 

Запорізька область, Запорізький район, селище міського типу Кушугум, 

вул.Партизанська/Зоряна, будинок, 65/1А, ідентифікаційний код юридичної особи 

44294992, дата проведення державної реєстрації 30.04.2021, номер запису про включення 

відомостей про юридичну особу до ЄДР 1000851020000002080, в особі директора Солодун 

Анни Іванівні,  11.11.1986 року   народження,  яка   зареєстрована  за  адресою: м. 

Запоріжжя, вул.Рубана,20, кв.88, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

3172619201, діючого на підставу Статуту - надалі «Управитель», з другого боку, (далі разом 

іменуються «Сторони», а кожен окремо –«Сторона»), на підставі ст. 651, 654 Цивільного 

кодексу України  уклали  Договір про розірвання Договору  управління майном від 

12.05.2021 (далі- «Договір») про таке: 

 

1. Установник управління та Управитель дійшли згоди розірвати з 07.11.2022  

Договір  управління майном  від  12.05.2021, укладений між Установником управління та 

Управителем,  який зареєстровано в реєстрі за № 927 та посвідчено приватним нотаріусом 

Запорізького районного нотаріального округу Запорізької області. 

2. З 07.11.2022 зобов'язання Сторін, що виникли з Договору управління майном від 

12.05.2021, припиняються і Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та 

обов'язками, що виникли за  цим Договором. 

3. Договір  набирає чинності з моменту підписання  Сторонам. 

4. Цей Договір  укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

по одному для кожної зі Сторін. 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 



 

 
Установник управління:  

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

місцезнаходження:Україна, 70450, 

Запорізька область, Запорізький 

район,селище міського типу Кушугум, 

вулиця Соборна, будинок 23, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

24912102 

р/р  UA 388201720344250010000020566 в 

ГУЦДКСУ в Запорізькій області 

Кушугумський селищний голова 

________________В.С.Сосуновський 

Управитель: 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Кушугумський медичний центр» 

місцезнаходження: Україна, 70450, 

Запорізька область, Запорізький район, 

селище міського типу Кушугум, 

вул.Партизанська/Зоряна, будинок,65/1А, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

44294992 

 

 

Директор 

__________________А.І.Солодун 

 

 

 

 

 

 

 

 


