
Про безоплатIlу передачу майllа (майrrових прав КНП БРР
(БородянсъкиЙ цвнтр пмсд>, кнп Брр (БородянськА црл")
зi спiльllоI власllостi територiальIIих громад сiл, селиrrда Бородяtlськоfо
раЙону Киiвськоi областi, лiквiдоваIIого постановоIо Верховноi Ради
Украillи вiд 17.07.2020 року ЛЬ 807-IX *Про утвореIIIIя та лiквiдацiю
раЙоlliв>), у комуIIальIIу власlliсть БородяllськоТ селищIIоi територiальllоТ
громади Бучаllсl,кого pal:ioIly КиТвськоi областi (у особi Бородяltсьlсоi
селипlIIоi ради)

Керуlочись пунктом 20 cTaTTi 4З, cTaTTeIo 60, пiдпунктами 1, 3 пункту 6-2,
абзацу 2, 4 пункту 10 Прикitlцевих та перехiдних положень Закону УкраТни
uПро мiсцеве самоврядуваIIIIя в YKpaTHi)), cTaTTeIo 78 Господарського кодексу
УкраТни, cTaTTeIo |7 Закону УкраТни вiд i5.05.200З року j\Ъ 755-IV uПро
державну ресстрацirо Iоридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувапь>, з урахуванI]ям приписiв Закону УкраТни вiд
1] ,09,2020 року J\Ъ 907-IX uПро вI]есенIIя змiн до Бюджетного кодексу
УкраТни>, виступаIочи як правоI,Iаступник БородялтськоТ районноТ ради
КиТвськоТ областi, райоtrна рада

ВИРIШИЛА:

1. Передати зi спiльноТ власЕIостi територiальних громад Бородянського
району КиТвськоТ областi, лiквiдованого постановоrо Верховноi Ради Украiни
вiд |7.07.2020 року JФ 807-IX <Про утворення та лiквiдацitо районiв>, у
комунальну власнiсть Бородялrськоi селищноi територiальноТ громади
Бучанського району КиТвськоТ областi, у особi БородянськоТ селищноТ
ради Код СЩРПОУ 04ЗбЗ662 мiсцезнаходження: УкраТна, 07801, КиТвська
обл., Бородянський р-н, селиtце мiського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛI)НА, булинок 230, комунальну установу:

коN4унллънЕ нЕкоN4ЕрцIЙнЕ шдприсN4ство Бородянськоi
рдйонноТ рАли "Бородянсъкий цЕнтр пЕрвинноi N,{Едико-
слнIтлрноI допоi\4оги" (кнп Брр "БоролянськиЙ цЕнтр пN4сд,,)
Itол СДРПОУ 38304599 мiсцезItаходження: УкраТна, 07801, КиТвська обл.,
Бородянський р-н, селище мiського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ СЕМАШКА,
булинок З.

ItоN4уIlлльI-{Е нЕкоN4ЕрLIIЙI-Iв пIдприсмство Бородянськоi
рлЙонноТ рдди "БородянсъItА цЕнтрлльнА рАЙоннА лIклр}UI"



Код еДРПОУ 01994480 мiсцезнаход}кення: Украiна, 07801, КиТвська обл.,
Бородяr-rський р-н, селище мiського типу Бородянка, ВУЛИI_{Я СЕN4АШКА,
булинок З.

2. Вивести Бородянську районну раду ItиТвськоТ областi, код еДРПОУ
0405480В, мiсtlезнаходя(еIIIIя: УкраТна, 07801 , КиТвська обл.,
Бородянський р-н, селище мiського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА, булинок 3З 1, зi складу засновникiв (учасникiв) наступних
юридичних осiб (комунальних пiдприемств, установ, органiзацiй):

ItоN4унлльнЕ нЕкомЕрLцЙнЕ пIдприсмство Боролянськоi
рдйонноi рАди "Бородянський цЕнтр пЕрвинноi мЕдико-
сл HITAPHOI допоN4оги " (кнп Брр " Б ородянсъ киЙ цЕнтр пмсд" )

Ko.zt СЛРПОУ З8З04599 мiсцезтlаход}кення: УкраТна, 07801, КиТвська обл.,
Бородянський р-н, селище мiського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ СЕМАШКА,
будиноr< 3.

коN4уI-{ллъI-IЕ нЕкоN4ЕрцIЙнЕ шдприсмство Бородянськоi
рАйоI+ноi рдди "БородянськА I_IЕнтрлльнА рАЙоннА лIклрня"
Код СДРПоУ 01994480 мiсцезнаходження: УкраТна, 07801, ItиТвська обл.,
Бородянський р-н, селиrrlе мiського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ СЕI\4АШКА,
булинок 3.

3. Уповлловаженому органу районноТ ради - KoMicii з питань реорганiзацii
Бородянського району КиТвськоi областi забезпечити виконання ycix
rrеобхiдних дiй, пов'язаIIих iз передачеlо майнових прав згiдно з пунктами 1 та
2 дагIого рiшення, Бородянськiй селиrцнiй радi, у тому числi надати оригiнали
та належним чином посвiдченi копiТ документiв, необхiдних для державноТ
peecTpalliT змiн до вiдомостей про об'екти комунальноТ власностi згiдно з

/Iаним рitленням.

4. Кон,гроль за виконанIIям даного рiшегIllя покласти на KoMicito з реорганiзацiТ
БородянськоТ райоrrноТ ради.

Го;lова ради,=:--

м. КиТв
17 лlотого 2021 року
J\ъ 66-05-иII


