
 

                                                                                                                 Додаток №___9_ 

                                                                            до Передавального акту Холосненської сільської ради   

                                                                            затвердженого рішенням 4 сесії Коростенської  

                                                                            міської ради VІІІ скликання від 25.02.2021р. №____                                       

ПЕРЕДАЧА  ДОКУМЕНТАЦІЇ ДНЗ «РУКАВИЧКА»  ПО ХОЛОСНЕНСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ 

КОРОСТЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                            Передаємо: 

1.Статут дошкільного навчального закладу с. Холосне на 8 аркушах. 

2. ОПИС документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для 

проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не 

пов’язані зі змінами в установчих документах» на 4 аркушах. 

3. ОПИС документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для 

проведення реєстраційної дії «Підтвердження про юридичну особу» на 5 аркушах. 

4. Статут Холосненського дошкільного навчального закладу «Рукавичка» Коростенського 

району Житомирської області на 11 аркушах. 

5.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія АОО № 809091 від 

28.02.2008 року на 1 аркуші. 

6.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

серія ААБ № 517708 від 01.06.2012 року на 1 аркуші. 

7.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

серія ААБ № 517709 від 01.06.2012 року на 1 аркуші. 

8.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 

15.04.2015 року на 1 аркуші. 

9.Довідка  з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України , серія АБ № 

085694 від 07.03.2008 року на 1 аркуші. 

10.Довідка  з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України , серія АБ 

№ 463109 від 07.06.2012 року на 1 аркуші. 

11.Свідоцтво про атестацію , серія ЖТ № 031963 від 28.09.2012 року на 1 аркуші. 

    12.Трудова книжка на Тарасенко К.Р.-1 штука. 

 

Комісія з реорганізації Холосненської сільської ради:                                                 

 

                       Голова комісії з реорганізації                                                Володимир МОСКАЛЕНКО 

                                                                                          (підпис)                       ( власне ім’я, прізвище) 

                      Заступник голови комісії з реорганізації                                  Володимир КОРНІЙЧУК 

                                                                                                       (підпис)           ( власне ім’я, прізвище) 

                          Секретар комісії з реорганізації                                     Катерина СТАСЮК     

                                                                                         (підпис)       ( власне ім’я, прізвище)                      

                      Члени комісії з реорганізації :                                   Руслан ВОЙТЮК     

                                                                                          (підпис)   ( власне ім’я, прізвище) 

                                                                                                           Руслана КОВАДЛО   

                                                                                        (підпис)      ( власне ім’я, прізвище) 

                                 Секретар міської ради     ____________________ Олександр  ОЛЕКСІЙЧУК  

                                                                                         (підпис)                        (власне ім'я, прізвище) 



 

 


