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про передачу ItомунАльноi устднови (IнклIозивно-
l,Есурсний цЕнтр> БорошНСIlКоi рАЙонноi рАди
киiвсЬкоi оБлАсТI зi спiльllоi власIlостi територiальtlих громад сiл,
селища Бородяllського райоllу КиIвськоi областi, лiквiдоваIIого
IIocTaIIoBolo BepxoBlloi Ради Украillи вiд 17.07.2020 року JYs 807-IX *Про
утвореIIIIя та лiквiлацirо райоlriв>>, у комуIIаJIьIIу власlliсть НемiшаIвськоi
селиIцIIоi,гериторiальlIоi грома/lи Бу.rаllського райоlrу КиТrзськоi облас-l.i
(у особi flепriпrаТвськоi сеJIиIIIIIоi ради)

Керуrочись пунктом 20 с,гаттi 4З, статтеIо 60, пiдпуFIктами 1, 3 пункту 6-2,
абзацУ 2, 4 пункту 10 ГIрикilrцевих та lrерехiдних положень Закону УкраТни
<IIро MictleBe оамоврялува[Iня в YKpaTHi)), OTaTTeIo 78 Господарського кодексу
Украiни, статтеIо 17 Закоrrу УкраТни вiд 15.05.2003 року JrГs 755-IV кПро
державну ресстрацiIо Iоридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань>, з урахуванням приписiв Закону Укратни вiд
17 ,09.2020 рок J\Ъ 907-IX uПро вIIесе}Iня змiн до Бtоджетного кодексу
Украiни>, виступаIочи ,IK правонаступник БородянськоТ районноТ Ради
КиiвськоТ областi, райоtlltа pa/Ia

ВИРItшИЛА:

1, Передаr,и зi спiльrlоТ I]JIacIIocTi ,гериторiальних громад Бородянського
райоIIу КиТвськоi обласl,i, лiквiдованого постановоlо ВерховноТ Ради УкраТlrи
вiд \7.07.2020 року ЛЬ 807-iX uПро утворення та лiквiдацirо районiв>, у
комунальну власнiсть Ilемiп-rаТвськоТ селиц{ноТ територiальноТ громади
Бучанського райоrrу КиiвськоТ областi у особi НемiшаТвськоТ селищноТ
Ради Кол СДрпоу 04з59861 мiсцезнаход}кення: УкраТна, 0785з,
КиТвська обл., Бородянський р-II, селище мiського типу Немiшаеве, ВУЛИLРI
САДОВА, будинок 3, комунальну установу
I{оN4уI IАлъI-IА оргАIJIзАцIJI (ус,гАI,IовА, зАклАд) (IFКЛIозивI-Iо-
рЕсуI,сrIиЙ ЦЕI-IТР) БородяF{съкоi рлЙонL{оi рАди киiвсъкоi
оБлАсТI (Iрц) Код еДРгIоУ 41811157 мiсцезнаходження: УкраТна, 07801,
ItиТвська обл,, Бороляr,lський р-II, сеJIище мiського типу Бородянка, ВУЛИLРl
LIЕН'ГРАЛЪi-{А, бу динок 226 .

2. Вивес,ги Боро.цяrrську paйorrrry ра/]у КиТвськоТ областi, код сдрпоу
04054808, мiсrlезнаходжеIlня: УкраТна, 07801, КиТвська обл.,
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Бородяirський р-н, селище мiського тиrIу Бородянка, вулиця
цЕI-IтрАльнА, будинок 331, зi складу зас}Iовникiв (учасникiв) наступних
юридичних осiб (комуналъних пiдприемств, установ, органiзацiй):

комуНАлънА оргАнIзАLIIя (устАновА, зАItлАд) (IНКЛIозивFIо-
рЕсурсниЙ ЦЕНТР) Бородянськоi рАЙонноi Ёдди киiвсъкоТ
оБлАстI (Iрц) Код еДргIоу 4181l757 мiсltезнаходженIlя: УкраТна, 07801,
КиТвська обл., Бородянський р-п, селишlе мiського типу Бородянка, ВУЛИIfЯ
ЦЕНТРАЛЬFIА, бу динок 226.

З. Уповllоваженому органу районноi Ради - r<oMiciТ з питань реорганiзацiТ
Бородяrrськот районнот Ради забезпечити виконання ycix неоъхiдних дiй,
I]ов'язаниХ iз передачеiо маЙI{ових прав згiдно з пунктами | та 2 даного
рiшенltя, I,Iемiшатвськiй селищнiй радi, у тому числi надати оригiнали та
IIалежним чи}Iом посвiдченi копiТ документiв, необхiдних для державноТ
peccTpal]iT змiн до вiдомостей про об'скти комунальноi власностi згiдrrо з
l{аIIим рiшенням

4. Коrr,гролI) За викоIIаIIIIям лаIIого рiшеltня покласти на KoMiciIo з реоргаrriзацiТ
БородllItськоТ райоIlltоТ ради.

Го.lIова ради Аrrдрiй НАГРЕБЕЛЬНИЙ

м. КиТв
17 лIотого 2021 року
Jъ 63-05-VIII


