
i рIIшЕжня

Про безоплатну передачу майна (майнових прав КНП
"МДКДРIВСЬКА ЦРЛ") зi спiльноТ власностi територiальних громад сiл,
селищ Макарiвського району Киiвськоi областi у комунальну власнiсть
MaKapiBcbKoi селищноi територiальноi громади Бучанського раЙонУ
КиiвськоТ областi (у особi MaKapiBcbKoi селищноi ради)

Вiдповiдно до пункту 20 статгi 43, cTaTTi 60, пiдпунктiв 1, 3 пункту 6-2,
абзацiв 2, 4 пункту 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону УкраТни
<Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, cTaTTi 78 Господарського кодексу
Украiни, cTaTTi 17 Закону УкраiЪи вiд 15.05.2003 J\Ъ 755-N кПро державну
реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських

формувань)), з урахуванням приписiв Закону УкраiЪи вiд |"|.09.2020 М 907-IX
uПро внесення змiн до Бюджетного кодексу Украiни>, виступаючи як
правонаступник MaKapiBcbKoi районноi ради КиiвсъкоТ областi, районна рада

ВИРIШИЛА:

1. Передати зi спiлЁноi власностi територiальних громад МАкарiвсъкого

району Киiвськоi областi, лiквiдованого постановою BepxoBHoi Ради УкраТни вiд
|7.07.2020 Ns 807-IX <Про утворення та лiквiдацiю районiв>, у комуналъну
власнiсть MaKapiBcbKoi селиrrl\ноi територiальноi громади Бучанського району
КиТвськоi областi (у особi Макарiвськоi селищноi ради Буrанського району
Киiвськоi областi), код еШПОУ 04З62t8З, мiсцезнаходження: 08001, Киiвська
область, Макарiвський район, селище мiсъкого типу MaKapiB, вулиця,Щимитрiя
Ростовського, булинок 30i

Комунальне некомерцiйне пiдприемство "Макарiвська центраJIьна районна
лiкарня" Макарiвськоi районноi ради (КFШ ''IW\KAPIBCЬKA I1РЛ" МРР)
Код СДРПОУ 01994698, мiсцезнаходження: YKpaiHa, 08001, Киiвська обл.,
Макарiвський р-н, селище мiського типу MaKapiB, вулиця Богдана
Хмельницького, будинок ý2-^. :

2. Вивести MaKapiBcbKy районну раду Киiвськоi о'бластi, код еЛПОУ
04О547З1, мiсцезнаходження: 08001, Киiвська область, Макарiвський р-н,
селище мlського типу MaKapiB, вулиця Щимитрiя Ростовського, будинок 30, зi
складу засновникiв (учасникiв) :



,,2
Комунальне некомерцiйне пiдприемство "Макарiвська центральна райолна

лiкарня" MaKapiBcbKoi районноi ради (КIШ "MAKAPIBCЬKA IРЛ" iVtPP)

Код еЛПОУ 0199469S, .мiсцезнаходження: Украiна, 08001, Киiвська обл.,

МакарiвськиЙ Р-Н, селйще мiського типу MaKapiB, вулит[я Богдана

Хмельницького, булинок 62-А.

3. УповНоваженоМу органУ районноТ радИ - KoMicii з питанъ реорганiзацii
Кисво-СвятошинськоТ районноi ради КиТвськоТ областi, MaKapiBcbKoi РаЙОННОi

ради - забезпечити виконання ycix необхiдних дiй, пов'язаних iз передачею

майнових прав згiдно з пунктами 1 та 2 цъого рiшення, Макарiвськiй селищнiй

радi надати оригiнали та наJIежним чином посвiдченi копii документiв,
необхiдних дJuI державноiресстрацii змiн до вiдомостей про об'екти комунальноi
власностi згiдно з цим рiшенням.

4. Контроль за

районноТ ради
збереження,
господарства.

Голова

м. Киiв
19 березня 2021 року
N9 77-06-VIII

даного рiшецня покласти на постiйну комiсiю
..lкомуналъноi власност1, па_пивно-енергетичного

обслуговування та житлово-комунального

дндрiй НАГРЕБЕЛЬНИИ


