
:

про безоплатцу передачу майна (майнових прав) зi спiльноiвласностiтериторiальних громад сiл, селища Макарiвського району Киiъськоiобластi, лiквiдованого постановою Верховноi Ради УкраiЪи вiд |7.07.2020лЁ 807-IX пПро утворення та лiквiдацiЬ райо"irоl } КОМ}нальну власнiстьNlaKapiBcbKoi селищцОi теритОрiаrrо*rоi. громадИ Бучанського районуКиiЪськоТ областi (у особi MaKapiBcbKoi селищноТ ради)

Вiдповiдно до пункту 20 cTaTTi 43, стаrгi 60, пiдпунктiв 1, 3 пунк ту 6-2,абзацiв 2, 4 лункту 10 Пiикiнцевих та перехiдних положень Закону Украiни,,Про Мiсце"е самоврядування в УкраiЪi>, стаlт1 78лГоспооuр""*о.о кодексуУкраiЪи, cTaTTi 17 Закону УкраiЪи вiд 15.05.2003 р";;ft 755-IV ,,Продержавну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв тагромадських формувань>' з урахуванням приписiв Закону Украiни вiд17,09,2О20 року JYч 907-ж пПро Ъ"...""" змiн до Б.д*Ъrпrо.о кодексуУкраiни>, виступаючи як правонаступник MaKapiBcbKoT районноi РадиКиiЪськоi областi, районна рада 
.

ВИРIшИЛА:
1. Передати зi спiльнот власностi територiальних громад Макарiвськогорайону КиiвськоТ областi, лiквiдованого постановою Верховноi Ради УкраТнивiд 17.07.2020 року J\Ъ 807-IX 

. 
пПро yruo|"""" та лiквiдацiю районiв>>,у комун€rльну власнiсть MaKapiBcbKoT ..пйщ"оi територiальноi громадиБучанського району КиiЪськоТ областi у ;.;ъj Макарiвс"пЪi'..rrrщноi радиР_Iл:i::I"- району КиiвськоТ областi, код едрпоу 04з62|8з,мlсцезнаходження: 08001, Ки[вська обл., Макарiв.";r-;айон, селищемiського типУ MaKapiB, вулицЯ димитРiя росТовськОiО, буо"нок З0,KoMyH€L[bHi пiдпри€мства установи органiзацii:

коN/tунАлънА устАновА (оБ,сднАниЙ трудовI,Й APXIBсIльських тА сЕлиЩниХ рАД йдкдрtвсъкоГо 'pAЁo"yi^ 
Ё;(оБ,сднАниI1 трудов'й APXIB мАкАрIвського рАиону>)Код СДРпоУ 3380 1456 мiсцезнаходження: YKpaiHa, 08001, КиiЪська обл.,Макарiвський р-н, селище мiського типу MaKapiB, вулши димитрIяРОСТОВСЬКОГО, будинок 30. 
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2. ВивестИ MaKapiBcbKy райlчl раду КиЬськоi областi, код сдрпоу
:.'ff#';,#,iч..находження: 0800r, К"ТrЙ область, Мu*uрi".ъкий р-н,буд""Ь*,6,;.:J;#.хн{i}-':",ffi #fi Hr*,iтj::"."xx**(комунальних пiд.rриuм.r", y*uнoв, органiзачiй) :

ко'IунАльнА устАновл 
_ 
(ОБ'СднАцg трудовI,Й APXIBсIлъсъких тА__сЕлшiню( рАд йкЬlвсъкогЫiдйонУu (ку(ОБ'еЛ{АнI4Й трудоВйй дрхrв' мАкдрlвсъкого РДИОНУu) КодеДРПоУ З3s0l456 'ri.ц".пuходження: 

УкраiЪа, oBoor, kиiъська обл.,
}3ёТ;"JаЪТ"ЁЁ; ."rНffi 

Мiського типу MaKapiB, вулЬ мхлитрli
3. Уповноваже
Киево-Св",о-"хо#I"ffi ;:I"11ъж",iJ"Ё:-;#;';;i1ir:ffi 

i"xJ_'"'PrHJxlT;ради забезпечити виконання yii" ,r.оо*iдr"х дiй, пов'".й, iз передачеюмайновиХ прав Макарiвськiй Jелиll{нiй радi згiдно з пунктами l та 2даногорlшення, у тому числi надати оригiнал" ,u п-"жним чином посвiдченi копii
Ё8ryffi -"";#ft HXH.i::,ф;fi ц"ffiЯхх";#ffi 

'"'iоо,о.,ейпро

4, Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiюрайоннот ради з питань комуналъноi власностi, паливно-енергетичного
:::fiffJJ*". 

ПОбУТОВОГО 
- 

ОЁЪПУ.о"у"uп"i- та житлово-комун€lJIьного

Голова

м. Буча
25 сiчня 2O2l
Ns 5З-04-VIII

А"дрiй нАгРЕБЕльниЙ


