
   
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

 

4 сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

12  лютого 2021 року                                                                      № 38 - 4 - VIII                                 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про прийняття безоплатно з державної 

до комунальної власності Борщагівської 

сільської територіальної громади 

об’єктів житлового фонду  

 

Відповідно до Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України,   

ст.ст. 16, 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», враховуючи 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  № 715-р від 12 червня  2020 року 

«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Київської області», керуючись рішенням Софіївсько-

Борщагівської ради Києво-Святошинського району Київської області від 

11.03.2020 року №28 «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади села Софіївська Борщагівка об’єктів житлового фонду», 

наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2020 року № 477 «Про 

передачу нерухомого майна в комунальну власність», на підставі листа Головного 

управління Національної гвардії України від 15.10.2020 року №27/29/3-7597, 

довідки про балансову вартість квартири № 390 та № 437 у житловому будинку 

№8-А по вул. Павла Чубинського в с. Софіївська Борщагівка, сільська рада, -  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності Борщагівської сільської 

територіальної громади від Головного управління національної гвардії 

України (код ЄДРПОУ 08803498) квартиру № 390 у житловому будинку     №8-

А по вул. Павла Чубинського в с. Софіївська Борщагівка первісна вартість якої 

становить – 579 040,00 грн., знос – 16 406,13 грн., залишкова вартість – 

562 633,87 грн., загальна площа - 37,60 кв.м, житлова площа – 16,50 кв.м. 

2. Прийняти безоплатно до комунальної власності Борщагівської сільської ради 

територіальної громади від Головного управління національної гвардії 

України (код ЄДРПОУ 08803498)  квартиру № 437  у житловому будинку №8-

А по вул. Павла Чубинського в с. Софіївська Борщагівка, первісна вартість 



якої становить – 948 640,00 грн., знос – 26 878,13 грн., залишкова вартість – 

921 761,87 грн., загальна площа – 61,60 кв.м, житлова площа – 31,90 кв.м. 

3. Затвердити склад комісії по прийняттю об’єктів житлового фонду Головного 

управління національної гвардії України, зазначених в пунктах 1 та 2 цього 

рішення, в складі:  

1. Головко Олександр Якович – перший заступник сільського голови з 

забезпечення діяльності Борщагівської сільської ради; 

2. Прус Ольга Михайлівна – головний бухгалтер Борщагівської сільської 

ради; 

3. Станіславська Ірина Володимирівна – начальника юридичного відділу 

Борщагівської сільської ради. 

4. Доручити Борщагівському сільському голові затвердити Акт приймання – 

передачі об’єктів житлового фонду, вказаних в пунктах 1 та 2 цього рішення.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільну постійну 

комісію та на заступника сільського голови згідно розподілу функціональних 

обов’язків.  
 

 

 

 

Сільський голова                                                                              Олесь КУДРИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


