
Про безоплатну передачу майна (майнових прав)
зi спiльноi власностi територiальних громад сiл, селищао MicT

Киево-Святошинського району Киiвськоi областi, лiквiдованого
постановою BepxoBHoi Ради Украiни вiд 17.07.2О20 року NЬ 807-IX ,<Про

утворення та лiквiдацiю районiв> у комунальну власнiсть Борщагiвськоi
сiльськоТ територiальноi громади Бучанського району Киiвськоi областi

(у особi Борщагiвськоi сiльськоi ради)

Керуючись пунктом 20 cTaTTi 43, статтею б0, пiдпунктами 1, З пункту 6-2,
абзацу 2,4 пунктом 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону УкраiЪи
uПро мiсцеве самоврядування в Украiнi)), статтею 78 Господарського кодексу
УкраТни, статтею |7 Закону Украiни вiд 15.05.2003 року JФ 755-N <Про
державну ресстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань>, з урахуванням приписiв Закону Украiни вiд
|7.09.2020 року М 907-IX uПро внесення змiн до Бюджетного кодексу
Украiни>, виступаючи як правонаступник Кисво-Святошинськоi районноТ
ради КиIвськоТ областi, районна рада

ВИРIШИЛА:

1. Передати зi спiльноi власностi територiальних громад Кисво-
Святошинського району КиТвськоТ областi, лiквiдованого постановою
Верховноi Ради УкраiЪи вiд 17.07.2020 року J\Ъ 807-IX <Про утворення та
лiквiдацiю районiв>, у комунzLльну власнiсть БорщагiвськоТ сiльськоi
територiальноТ громади Бучанського району Киiвськоi областi у особi
Борщагiвськоi сiльськоТ ради Бучанського району КиТвськоТ областi, код
еДРПОУ 04З62489, мiсцезнаходження: УкраТна, 081З0, Киiвська обл., Киево-
С вятошинс ький р-н, село Петро павлiвська Борщагiвка, В УJIИL{fl ЯРОСЛАВА
МУДРОГО, будинок 1-А комун€Lпьну установу:

коvryнАльнА устАновА "киево-святошинськиЙ рдЙонrпдЙ
трудовI,й APXIB" киево-святошинськоi рдЙонноi рАди
КИiВСЬКОi ОЬЛДСТI Код еДРПОУ З6578044 мiсцезнаходженнrl: УкраТна,
08130, Киiвська обл., Киево-Святошинський р-н, село Петропавлiвська
Борщагiвка, ВУЛИI]Я ЯРОСЛАВА МУДРОГО, булинок 1-А.



2. Вивести Кисво-Святошинську районну раду КиТвськоТ областi, код
СДРПОУ 04054748, мiсцезнаходження: Украiна, 03170, MicTo Киiв, ВУЛ.
ЯНТАРНА, булинок |2, зi складу засновникiв (учасникiв) наступних
юридичних осiб (комунальних пiдприсмств, установ, органiзацiй):

комунАльнА устАновА "киево-святошинськIй рдЙоrшлаЙ
трудовиIz APXIB" киево-святошинськоi рдЙонноi рАди
КИiВСЬкоi оьлдСТI Код еДРПоУ З6578О44 мiсцезнаходженнrl: УкраТна,
08130, Киiвська обл., Киево-Святошинський р-н, село Петропавлiвська
Борщагiвка, ВУЛИIШ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 1-А.

3. Уповноваженому органу районноi ради - KoMiciT з питань реорганiзацii
Киево-Святошинськоi районноi ради КиiвськоТ областi, Макарiвськоi районноТ
РаДи забезпечити виконання ycix необхiдних дiй, пов'язаних iз передачею
маЙнових прав згiдно з пунктами 1 та 2 цього рiшення, Борщагiвськiй сiльськiй
раДi, у тому числi надати оригiнали та наJIежним чином посвiдченi копii
ДОКУментiв, необхiдних для державноi реестрацiТ змiн до вiдомостей про
об'екти комуна-пьноi власностi згiдно з цим рiшенням.

4. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю районноi
Ради З ПиТань комун€Lпьноi власностi, побутового обслуговування та житлово-
комунапьного господарства.

Голова Андрiй НАГРЕБВЛЬНИЙ

м. Буча
25 сiчня 202]r
J\ъ 45_04-VпI


