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Про безоплатну передачу майна (майнових прав Комунального
пiдприсмства Бородянськоi районноi ради "ApxiTeKTypHe проектно-
планувальне бюро Бородянськоi районноi ради") зi спiльноi власностi
територiальних громад сiл, селищ Боролянського району Киiвськоi областi
у комунальну власнiсть Бородянськоi селищноi територiальноТ громади
Бучанського району КиiвськоТ областi (у особi БородянськоТ селищноТ ради)

Вiдповiдно до пункту 20 cTaTTi 43, статгi 60, пiдпунктiв 1, З пункту 6-2,
абзацiв 2, 4 пункту 10 Прикiнцевих та перехiдних полох(ень Закону Украiни
uПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, cTaTTi 78 Господарського кодексу
Украiни, cTaTTi \1 Закону УкраТни вiд 15.05.2003 Jф755-Ш кПро державну
реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських
формувань)), з урахуванням приписiв Закону Украiни вiд |7.09.2020 М 907-IX
кПро внесення змiн до Бюджетного кодексу Украiни>, виступаючи як
гIравонаступник Бородянськоi районноi ради Киiвськоi областi, районна рада

ВИРIШИЛА:

1. Передати зi спiльноi власностi територiальних громад Бородянського

району Киiвськоi областi, лiквiдованого постановою ВерховноТ Ради УкраТни вiд
|7,07.2020 J\9 807-IX пПро утворення ^га лiквiдацiю районiв>, у комун€Lльну
власнiсть Бородянськоi селищноТ територiальноi громади Бучанського району
Киiвськоi областi (у особi Бородянськоi селищноi ради), код еДРПОУ 04ЗбЗ662,
мiсцезнаходження: Украiна, 07801, Киiвсъка область, Бородянський район,
селище мiсъкого типу Бородянка, вулиця Щентралъна, будинок 230:

Комунальне пiдприемство Бородянсъкоi районноi ради "ApxiTeKTypHe проектно-
планув€Lльне бюро Бородянсъкоi районноТ р?ди", код еДРПОУ 24884t56,
мiсцезнаходження: Украiна, 07800, КиТвська область, Бородянський район,
селище мiсъкого типу Бородянка, вулиця Ленiна, будинок 331.

2. Вивести Бородянську районну раду Киiвськоi областi, код еДРПОУ
0405480В, мiсцезнаходяtення: УкраТна, 07801, Киiвська область, Бородянсъкий
раЙон, селище мiського типу Бородянка, вулиця I]ентральна, будинок 331, зi
складу засновникiв:



Комунального пiдприемства БородяноькоТ районноi ради "ApxiTeKTypHe
проектно-планувальне бюро Бородянськоi районноi ради", код еДРПОУ
24884156, мiсцезнаходження: Украiна, 07800, КиТвська область, Бородянський

район, селище мiського типу Бородянка, вулиця Ленiна, будинок 3З1.

3. Уповновая(еному органу районноi ради - KoMicii з питань реорганiзацii
БородянсъкоТ районноi ради Киiвськоi областi - забезпечити виконання ycix
необхiдних дiй, пов'язаних iз передачею майнових прав згiдно з пунктами I та2
цього рiшення, Бородянськiй селищнiй радi надати оригiнали та наJIежним
чином посвiдченi копii документiв, необхiдних для державноi реестрацii змiн до
вiдомостей про об'екти комунztльноi власностi згiдно з цим рiшенням.

4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на Комiсiю з

реорганiзацii Б ородянськgiцgйонноi ради.
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