
Про безоплатну передачу майна (майнових прав)
зi спiльноi власностi територiальни" .роrчд сiл, селиЩа Бородянського

району КиТвськоТ областi, лiквiдо.urЪ.о постановою ВерховноТ РадиУкраiнИ вiд 17.07.2020 NЬ 807-IX пПро утворенНя та лiквцацiю районiв>>,у комунальну власнiсть Бородянськоi селищцоi територiальноi громади
Бучанського району КиiвськоТ областf
(у особi БородянськоТ селищцоТ ради)

Керуючись пунктом 20 cTaTTi 43, статтею б0, пiдпунктами l, З пункту 6-2,абзацу 2, 4 пунктом 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону УкраТни<Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪiu, .rur... 78 Господарського кодексуУкраiни, статтею 17 Закону VкраiЪи ыд 15.05.2003 рок' лъ zss-lV uПродержавнУ реестрацiЮ юридичниХ осiб, фiзичних осiб - пiдприuмцi" .агромадських формувань>' з урахуванням приписiв Закону Украiни вiд17,09,2020 року М 907-IX uПро внесення iMiH до БюджЁrп,о.о кодексуУкраiни>>, виступаючи як правонаступник Бородянськоi районноi РадиКиiЪськоi областi, районна рада

ВИРIШИЛА:
1, Передати зi спiлъноТ власностi територiальних громад Бородянського
районУ КиТвськОТ областi, лiквiдованого постановою Верховноi Ради УкраТнивiд 17.07.2020 року J\Ф 807-IX uПро утворенн я та лiквiдацiю районiв>, укомун€Lльну власнiсть БородянськоТ селищноI територiальноi громадиБучанського району КиТвськоi областi, у особi БородянськоТ селищноТ
Ради Код еДрпоу 04збз662 мiсцезнаrЪд*""r", Украiна, 07801,КиiЪська обл., Бородянський р-н, селище мiського типу Бородянка, ВУЛИЩЯL[ЕНТРАЛЬнА, будинок 2зО, наступнi комуна-гtьнi установи, заклади,пiдприемства:

комунАлънА_ оргАнIзАцIя (устАновА, зАклАд) dнклюзивно-рЕсурсниЙ rIEHTp> Бородянськоi рдйоЫоiъ;й киiвськоiоБлАсТI (Iрц) Код СДРпоУ 4181 |757 мiсцезнаходження: УкраТна, 07801,КиiЪська обл., Бо_родянський р-н, селище мiського типу Бородянка, ВУЛИЩЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, бу динок 226.

комунАлъ нА ус тАновА nБ ор.одянсь кшz рАЙонниЙ трудов иI1дРхIВ) (ку (БР трудовиЙ APXIB>) Код е,щпоу з57з2ьglмiсцезнаходження: УкраiЪа, 07801, Киiвська обл., Бородянський р-н, селищемiського типу Бородянка, ВУЛИцI шНтрАльНА, dуд""о* 31 1 А.



2, Вивести Бородянську районну раду КиТвськоi областi, код €дрпоу04054808, МiСЦеЗНаходження: Украiна, 07801, i"i"."ка обл.,Бородянський р-н, селище мiського типу Бородянка, вулиtицЕнтрАльнА, будинок 331, зi складу засновникiв (уrасникiв) наступнихюридичних осiб (комунальних пiдприемств, установ, органiзацiй):
коN/гУНАЛЬНА_оРrАНI 

З АЦIя (УС ТАНоВ А,. ЗАклАД) dНклЮ ЗИВ но-рЕсурсLл,Й ШНТР'' Бородянськоi рАйойо??;й киiвськотоБлАсТI (Iрц) Код СДРпоУ 41811757 мiсцезнаходження: УкраТна, 07801,КиiЪська обл., Бородянський р-н, селище мiського типу Бородянка, ВУЛИI_{ЯШНТРАЛЬНА, будинок 226.
комунАлънА ус тАновА uБ ор.одянсь кlмрАЙонниЙ трудо виIrIAPXIB> (ку (Бр трудовI,Й' 'APiiB;,) 

Код едпоу з57з2оglмiсцезнаходження: УкраiЪа, 07801, КиiЪська обл., Ьород""."*"t р-н, селищемiського типу Бородянка, ВУЛИця цЕНтрАльНА, будинок 31 1 А.
З, Уповноваженому органу районноi Ради - KoMiciT з питань реорганiзацiiБородянськоi районноТ Ради^КиТвськоi областi забезпеч"r"-""понання ycixнеобхiдних дiй, пов'язаних iз передачею майнових прав згiдно з пунктами 1 та2 цього рiшення, Бородянськiй селищнiй Радi, у тому числi надати оригiналиТа Н€uIеЖНИМ ЧИНОМ ПОСВiДЧеНi КОПiI ЛО*уr."riв, необхiд""* Ъпя державнотреестрацii змiн до вiдомостей про об'екти комун€Lльноi власностi згiдно з цимрiшенням
4, Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю районноiради з питань комун€Lпьноi власностi, побутового обслу.офвання та житлово-комун€tльного господарýтва.
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