
про безоплатну передачу майна (майнових прав) зi спiльноi власностi
територiальних громад сiл, селища Бородянського району КиiвськоI
областi, лiквiдованого постановою BepxoBHoi Ради УкраТни вiц 17.07.2020
J\ъ 807-Iх,,Про утворення та лiквiдацiю районiв>>, у *ойу"альну власнiсть
НемiшаiвськоТ селищноТ територiальноТ громади Бучанського районукитвськот областi (у особi Немiшаiъськоi селищнот рчд")

Вiдповiдно до пункту 20 cTaTTi 43, статгi 60, пiдпунктiв 1, З пункту 6-2,
абзацiв 2, 4 пункту 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону УкраТни
uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, cTaTTi 78 Господарського кодексу
Украiни, cTaTTi |7 Закону Украiни вiд 15.05.2003 року ib zss-tV uПрЬ
державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцi" Ъа
громадських формувань>, з урахуванням приписiв Закону Украiъи вiд
17.09.2020 року Ns 907-IX <Про внесення iMiH до БюджЁтного кодексу
УкраiЪи>, виступаючи як правонаступник' Бородянськоi' районноi pioL
КиiЪськоi областi, районна рада 

]

ВИРIШИЛА:

1, Передати зi спiльноi власностi територiальних громад Бородянського
району КиiвськоТ областi, лiквiдованого постановою Верховноi Ради Украiни
вiД т7.07.2020 рокУ Jф 807-IX <Про утвоilення та Ъiквiдацiю районiв>,у комунаJIьну власнiсть Немiшаiвськоi селищноi територiальноi громади
Бучанського району КиТвськоi областi, у особi Немiшаiвськоi селищноi
Ради Код СШпоУ 04з59867 мiсцезнаходження: YKpaiHa, 0785з, Киiвська
обл., Бородянський Р-н, селище мiського типу Немiшасве, вулIщя
САДОВА, будинок 3, комунальний заклад:

НЕМIШАiВ СЬКИЙ ПОЧДТКОВ ИЙ СПЕЦIАЛIЗ ОВА IМЙ МИС TEtЪ КИЙ
t{АвчАЛЫЛ,Й зАклАД (дитячА школА мистЕцТВ) Код едпоу
з9зl3007 мiсцезнаходженНя: Украiна, 07853, Киiвська обл., Бородянський р-н,
селище мiського типу Немiшаеве, ВУЛIД]Я ПЕТРоВСЬКоГо, будинок 88.

2. Вивести Бородянську районну раду Киiвськоi областi, код едрпоУ
04054808, мiсцезнаходження: УкраТна,, 0780l, Киiвська обл.,
Бородянський р-н, селище мiського i".ry Бородянка, вулиця



цЕнтрАльнА, будинок 33l, зi складу засновникiв (учасникiв) наступних
юридичних осiб (комунальних пiдприемств, установ, органiзацiй):

НЕМIШАiВСЬКИЙ ПОЧДТКОВLIЙ СПЕЦIАЛIЗОВА IМЙ МИСТЕtЪКИЙ
НАВЧАЛЬТЛДЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ) КОД СЛПОУ
39313007 мiсцезнаходження: Украiна, 07853, Киiвська обл., Бородянський р-н,
селище мiського типу Немiшаеве, ВУЛищя штРовськОГО, булинок 88.

З. Уповноваженому органу районноТ Ради - KoMicii з питань реорганiзацii
Бородянськоi районноТ Ради забезпечити виконання ycix необхiдних дiй,
пов'язаних iз передачею майнових прав НемiшаТвськiй селищнiй радi, згiдно з
пунктами | та 2 даного рiшення, у тому числi надати оригiнали та н€шежним
чином посвiдченi копiт документiв, необхiдних для державноi реестрацii змiн
до вiдомостей про об'екти комунальноi власностi згiдно r дu"", рiшЪнням.

4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю
районнот Ради з питань комунальноi власностi, паливно-енергетичного
збереження, побутового обслуговування та житлово-комунаJIьного
господарства.

Голова _-:::

м. Буча
25 сiчня 202l року
Jф 44-04-чIп
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Андрiй НАГРВБЕЛЬНИЙ


