
про безоплатIIу передачу майtIа (майrlових прав на заклади охорони
здоров'я) зi спiльllоi власII0сТi територiальllих громад сiл, ..rrщu
макарiвського райоllу КиIвськоi областi, лiквiдоваItого постановоIо
I}epxoBlloi Ради УкраТrlи вiд 17.07.2020 року лtь 807-Ix пПро утворенIIя та
лiквiдацilо райоlliв>, у комуIIальну власlliсть MaKapiBcbKoi селищноi
тери,горiал1,1lоi громали Бу.rаltського райоllу Itиiвськъi областi (у особi
Ма карiвськоi селиIIIIIоi ради)

Згiдно з пунктом 20 cTaTTi 43, статтею 60, пiдпунктами 1,3 пункту 6-2,
абзацУ 2, 4 пуъlкту 10 Прикirrцевих та перехiдних положень Закону УкраТни
uПро мiсцеве самоврядуваI,Iня в YKpaTHi)), статтею 78 Господарського кодексу
УкраТни, cTaTTeIo 1] Закону Украiни вiд 15.05.200З року м zss_lV uПрЬ
державну реестрацiю Iоридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формуваlrь>, з урахуванням приписiв Закону Украiни вiд
17 ,09.2020 року Jф 907-IX пПро внесення змiн до Бюджетного кодексу
УкраТни>, виступаIочи як правонаступI]ик MaKapiBcbKoT районноТ РадиКиТвськоТ областi, райоttна рада

ВИРIШИЛА:

1, Передати зi спiльнот власностi територiальних громад N4акарiвського
районУ КиТвськОТ областi, лiквiдованого постановою ВерховноТ Ради УкраТни
вiд |7,07.2020 року Jф 807-IX uПро утворення та лiквiдацiю районiв>, укомунальну власнiсть N4akapiBcbkoT селищноi територiальнот .роruд,
Бучанського району КитвськоI областi У особi MakapiBcbkoТ селищноi РадиБучанського району КиТвськоТ областi, код едрпоу 04збil8з,
мiсцезнаходження: о8001, КиТвська обл., Макарiвський район, селище
мiського 

'ипу 
i\{aKapiB, вулиrЦ димитРIя росТовськоiО, будrнок З0

комунальнi пiдприемства устаI,Iови органiзацiТ:

КОN4УНАЛЬНЕ НЕКОМIЕРЦIЙНЕ ПIДПРИСМСТВО (N4ДКДРIВСЪI<ИЙ
цЕнтр пЕрвинноТ N4Едико-слнIтАрноi допомоги>I\4AI{APIBCЬKOi рлйоt-tгtоi рлди (кFIп (N4лКдрIвський цвнiр
Пi\4СД)) I\4PP) Код СДрпоу з8462249 мiсцезнаходження: YKpafHa, 0в001,
КиТвська обл., N4акарiвський р-п, селище мiського типу I\4aKapiB, вулиця
БОГДАIlА ХN4ЕЛЪI]ИЦЪКОГО, будинок 56.



2. Вивести MaKapiBcbKy районну раду Itиiвсъкоi областi, код слрпоу
040547з1, мiсцезнаходження: 08001, Киiвська областъ, Макарiвський Р-Н,СеЛИЩе МiСЬКого типу N4aKapiB, вулиця димитрIя poCToBCbKoio,
будинок З0, зi складу засновникiв (учасникiв) наступних юридичних осiб(комунальних пiдприсмств, установ, органiзацiй):

КОN4УНАЛЬНЕ НЕКОN4ЕРЦIЙIJЕ ПIДПРИСМСТВО (МДКДРIВСЬКИЙ
цЕнтр пЕрвиI]ноi I\4Едико-сАнIтлрноi лопомоги)N4AKAPIBCЬKOi рлЙонноi рАдИ (кFIП кМIАКАРrвськиIz цЕнтрПI\4СД) I\4PP) Код СДРпоУ з8462249 мiсцезнаходження: УкраТна, 08001,
Киiвська обл., МIакарiвський р-н, селище мiського типу MaKapiB, вулиця
БОГДАI]А ХN4ЕЛЪFIИЦЬКОГО, будинок 56.

3, Уповноваженому органу районноТ Ради - KoMiciT з питань реорганiзацiТкисво-святошинськоi районноi ради Китвськоi областi, MakapiBcbkoi районнот
Ради забезпечити виконання ycix необхiдних дiй, пов'"aurr* iз передачеrо
майновиХ праВ згiднО з пунктами 1 та 2 даного рiшення, Макарiвськiй
селищнiй Радi, у 1,ому числi надати оригiнали та належним чином посвiдченi
копiТ документiв, необхiдних для дер}кавноi реестрацiТ змiн до вiдомостей про
об'екти комунальноТ власностi згiдно з даним рiшенням.

4, Контроль за виконанням даного рiшення покласти на KoMicilo з реорганiзацiiКисво-СвятошинськоТ райоIIноТ ради КиТвськоТ областi, VIaKapiBcbKoT районноi
ради та голову Бучанськот райоlrноi ради Китвськот областi.

Голова ради

м. Киiв
17 лютого2021 року
J\ъ 65-05-VIII


