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про безоплатну передачу майна (майновlлх прав КомунальнOго
пiдприемства Бородянськоi районноi рали "Радiостанцiя "Голос
Бородянщини") зi спiльноi власностi територiальних громад сiл, селищ
Бородянського району Киiвськоi областi у комунальну власнiсть
Бородянськоi селищноi територiальноi громади Бучанського району
Киiвськоi областi (у особi Бородянськоi селищноi рали)

Вiдповiдно до пункту 20 cTaTTi 4З, cTaTTi б0, пiдпунктiв 1,3 пункту 6-2,

абзацiв 2, 4 пункту 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону Украiни
uПро мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>>, cTaTTi 78 Господарського кодексу

УкраiЪи, cTaTTi |7 Закону Украiни вiд 15.05.2003 Ns 755-ry <Про державну

ресстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських

формувань)), з урахуванням приписiв Закону Украiни вiд |7.09.2020 J\b 907-IX

<Про внесення змiн до Бюджетного кодексУ Украiни>>, вистугIаючи як

правонаступник Бородянськоi районноi ради Киiвськоi областi, районна Рада

ВИРIШИЛА:

1. Передати зi спiльноi власностi територiальних громад Бородянсъкого

району Киiвсъкоi областi, лiквiдованого постановою BepxoBHoi Ради УкраiЪи вiд

I,7.07.2020 Ns 807-IX uПро утворення та лiквiдацiю районiв>, у комунаJIьну

власнiсть Бородянсъкоi селищноi територiальноi |ромади Бучанського району
КиТвськоi областi (у особi Бородянськоi селищнот ради), код СДРпоу 0436з662,

мiсцезнаходження: Украiна, 07801, Киiвська область, Бородянсъкий район,
селище мiсъкого типу Бородянка, вулиця I-{ентральна, будинок 2З0:

Комунальне пiдприемство БородянсъкоТ районноi Ради "Радiостанцiя "Голос
Бородянщини" (Редакцiя районного радiомовлення), Код едрпоу 24890889,

мiсцезнаходх(ення: УкраТна, 07в00, КиТвсъка область, Бородянсъкий район,
селище мiського типу Бородянка, вулиця Ленiна, будинок2З2.

2. Вивести Бородянсъку районну раду Киiвськоi областi, Код едрпоу
04054808, мiсцезнаходження: Украiна, 07801, Киiвська область, Бородянський

раЙон, селище мiсъкогО типУ БородянКа, вулиЦя I-{ентральна, будинок 331, зi

складу засновникiв:



Комунального пiдприемства Бородянськоi районноi ради "Радiостанцiя "Голос

Бородянщини" (Редакчiя районного радiомовлення), кодсдрпоу 24890889,

мiсцезнаходження: Украiна, 07800, КиТвська область, БородянсъкиЙ раЙон,
селище мiського типу Бородянка, вулиця Ленiна, будинок2З2.

з. Уповноваженому органу районноi РаДи - KoMicii з питань реорганiзацii
БородянСькоi раЙонноi радИ Киiвсъкоi областi - забезпечити виконання ycix

u.об*iд"их дir, пов'язаних iз передачею майнOвих праВ ЗГiДНО З ПУНКТаМИ I Та2

цього рiшення, Бородянськiй селищнiй радi надати оригiнали та напежним

чином посвiдченi кБпii документiв, необхiдних для державноi реестрацii змiн до

вiдомостей про об'екти комунаJlьноi власностi згiдно з цим рiшенням.

рiшення покласти на Комiсiю з

Голова ради Андрiй НАГРЕБЕЛЬНИЙ

м. Киiв
19 березня 2021 року
Ns 8З-06-VIII


