
 

 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VІI СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                                14 лютого 2019 року 

Початок засідання                                                             15:00 

Місце проведення                                                             305 кімната  
 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2015 № 5311-65-VI 

«Про затвердження Програми щодо підтримки діяльності комунальних 

підприємств міста Борисполя на 2015 – 2019 роки» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

2. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища у місті Борисполі на 2016 – 2020 роки 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

3. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну 

дії договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.02.2016 

№ 535 по вул. Європейська, 4 площею 41,2 кв. м з громадською 

організацією «Асоціація учасників АТО Бориспільщини» для розміщення 

громадської організації на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

 

 

 

 

 



4. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 01.04.2016 № 545 по 

вул. Київський Шлях, 69-а з фізичною особою-підприємцем Бабикіним 

Ігорем Володимировичем для розміщення ігрових атракціонів в 

центральному парку 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

5. Про передачу Управляючому муніципальному комунальному 

підприємству-1 від комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» транспортних засобів 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 

69-а площею 26,68 кв. м з фізичною особою-підприємцем Золіним 

Олександрем Геннадійовичем для розміщення громадської вбиральні 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

7. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Героїв Небесної 

Сотні, 32 площею 17,4 кв. м з фізичною особою-підприємцем Листовничим 

Павлом Петровичем для розміщення офісу 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

8. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 29.12.2006 № 097 по 

вул. Бежівка, 1 площею 56,5 кв. м з приватним підприємством «Люксар» 

для здійснення діяльності з видання газет  

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

 

 

 

9. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 



господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 14.04.2008 № 196 по 

вул. Нижній Вал, 2 площею 32,26 кв. м з публічним акціонерним 

товариством «Державний ощадний банк України» для розміщення гаража 

для інкасаційних автомобілів банку  

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

10. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 01.03.2016 № 539 по 

вул. Київський Шлях, 11 площею 13,1 кв. м з приватним підприємством 

«Персеверанс» для здійснення підприємницької діяльності з надання 

освітніх послуг 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

11. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Головатого, 19 

площею 48,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Постернак Наталією 

Миколаївною для надання освітніх послуг (проведення занять з 

програмування) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

12. Про надання головному спеціалісту відділу з питань комунальної власності 

та житлово-комунального господарства головного управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради Байдіній 

Оксані Іванівні повноважень на представництво інтересів міської ради у 

комунальному підприємстві «Бориспільське бюро технічної 

інвентаризації», реєстраційній службі Бориспільської міської ради 

Київської області щодо здійснення реєстрації прав на об’єкти нерухомого 

майна за територіальною громадою міста Борисполя 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

13. Про прийняття безоплатно до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя безхазяйних електроустановок та електричних 

мереж (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній електропередач) в 

місті Борисполі 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

14. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 



господарства виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу 

основних засобів підприємствам комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

15. Про надання згоди на прийняття безоплатно до комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя від Регіонального відділення 

Фонду державного майна України вбудованих приміщень у 

дев’яностоквартирному житловому будинку по вул. Франка, 5 в                           

м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

16. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Сергія Оврашка, 1 

площею 157,55 кв. м з фізичною особою-підприємцем Руденко Артемом 

Юрійовичем для розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів 

підакцизної групи, та розміщення фотоательє 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

17. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 18.01.2016 № 533 по 

вул. Володимира Момота, 46 площею 16,1 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Семеновою Юлією Василівною для розміщення складу 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

18. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Серзі Володимиру 

Федоровичу на передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 27 

площею 41,0 кв. м фізичній особі-підприємцю Багачук Марині Миколаївні 

для продажу непродовольчих товарів 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

 

 

 

 

 

19. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 



господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 33 

площею 27,3 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія-Бориспіль» для розміщення офісних приміщень 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

20. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Героїв Небесної 

Сотні, 8-б площею 81,1 кв. м з Комунальним некомерційним 

підприємством Бориспільської міської ради «Бориспільський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» для розміщення службових 

автомобілів 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

21. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 24 

площею 14,0 кв. м з Комунальним некомерційним підприємством 

Бориспільської міської ради «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» для розміщення чергового кабінету 

первинної медичної допомоги 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

22. Про розгляд листа ФОП Усатюк О.В. щодо  передачу в оренду нежитлові 

приміщення площею 72,5 кв.м. по вул. Гришинська, 1 для проведення 

занять зі спортивних бальних танців 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

23. Про розгляд листа ГФ «Сектор безпеки» щодо  передачу в оренду 

нежитлові приміщення площею 41,2 кв.м. по вул. Європейська, 4 для 

розміщення громадського формування 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

24. Про розгляд листа КП «ЖРЕУ» щодо  передачу в оренду нежитлові 

приміщення площею 62 кв.м. по вул. Київський Шлях, 27 для розміщення 

розрахункового відділу 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

25. Про розгляд листа ФОП Міняйленко Р.Г. щодо  передачу в оренду 



нежитлові приміщення площею 8 кв.м. по вул. 1 Трпвня, 4 для розміщення 

буфету 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

26. Про розгляд листа ФОП Криворотової Ж.М. щодо  передачу в оренду 

нежитлові приміщення площею 25 кв.м. по вул. 1 Трпвня, 25 для ведення 

оздоровчої роботи 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

27. Про розгляд листа ФОП Якушева К.І. щодо  передачу в оренду нежитлові 

приміщення площею 16 кв.м. по вул. Київський Шлях, 24 для розміщення 

магазину дитячих товарів 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

28. Інформація про вільні приміщення 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

29. Про надання дозволу Управляючому муніципальному комунальному 

підприємству - 1 на укладення договору оренди з викупом квартири № 35 

по вулиці Соборній, 8 у місті Борисполі з громадянкою Безвенюк Оленою 

Андріївною 

 

 Доповідає: Степаненко Т.Г. – начальник реєстраційної служби 

 

30. Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду житла, що 

належить до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя 

 

 Доповідає: Степаненко Т.Г. – начальник реєстраційної служби 

 

31. Про внесення змін до цільової Програми розвитку цивільного захисту 

населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки 

 

 Доповідає: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН 

 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI 

«Про затвердження Програми благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 

роки» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

 



33. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

34. Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду з викупом 

житлових приміщень, що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади міста Борисполя 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 
 


