
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 97 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 10 травня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                               305 кімната  

 

Присутні члени комісії:   Нагорний В.В. 

 Грона Є.М.  

                                                                               Романов О.М.   

   

Відсутні члени комісії:                                      Шалімов І.В.  

 Адамовський Ю.О.         

                                                            

Засідання веде: голова комісії Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: голова комісії Нагорний В.В. 

 

Запрошені та присутні: заступники міського голови Корнійчук М.П., 

Ковальова Л.О., начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М., депутат міської ради 

Верес О.О. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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». 

 

 2. Про внесення змін до Програми по співфінансуванню робіт з 

капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста 

Борисполя на 2018-2022 роки. 

 

 3. 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, 75 площею 

406,3 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «АРТ МІКС 

МЕДІА» для здійснення послуг з графічного дизайну та художнього 

оформлення. 

 

4. Про безоплатну передачу Управляючому муніципальному 

комунальному підприємству-1 від комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» 

транспортних засобів. 

 

5. Про надання управляючому муніципальному комунальному 

підприємству-1 дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний 

рахунок. 

 

6. Про внесення змін до Програми розвитку та модернізації об’єктів 

теплопостачання у м. Бориспіль на 2016-2020 роки. 

 

 7. Інформація про вільні приміщення. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «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». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - Одноголосно. 

  

 2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до Програми по 

співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків 

та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

 ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. ГУ ЖКГ надіслати 

проект рішення всім депутатам для ознайомлення.  

ГУ ЖКГ надати інформацію стосовно заборгованості за житлово-

комунальні послуги по багатоквартирним будинкам. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

 3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «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, 75 площею 406,3 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «АРТ МІКС МЕДІА» для здійснення послуг з 

графічного дизайну та художнього оформлення». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 



ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - Одноголосно. 

  

4. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про безоплатну передачу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству-1 від комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» транспортних засобів». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

5. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання управляючому 

муніципальному комунальному підприємству-1 дозволу на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

6. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до Програми розвитку 

та модернізації об’єктів теплопостачання у м. Бориспіль на 2016-2020 

роки». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

7. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про вільні приміщення». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: ГУ ЖКГ замовити незалежну оцінку та погодити мету 

використання оренди комунального майна для оголошення намірів в 

засобах масової інформації нежитлового приміщення за адресами: 

вул. Головатого, 15 для розміщення офісу або під інше використання 

майна. – «ЗА» - Одноголосно. 

вул. Київський Шлях, 27 нежитлові приміщення першого поверху 

загальною площею 21,7 кв. м для розміщення Державної міграційної 

служби. – «ЗА» - Одноголосно. 

вул. Глібова, 1 нежитлові підвальні приміщення загальною площею 

737,7 кв. м комісії здійснити виїзд для обстеження приміщення. Заслухати 

на наступному засіданні комісії. – «ЗА» - Одноголосно. 
 

Відділу забезпечення роботи міської ради передати протокол комісії 

до відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю для 

його розміщення на сайті міської ради. 

Протокол складено в двох примірниках, з яких один зберігаються в 

каб. 412 Бориспільської міської ради, другий у секретаря комісії. 
 

Голова комісії   Нагорний В.В.  

       


