
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 98 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 06 червня 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: начальник відділу бухгалтерського обліку і 

звітності Пінчук Т.І., начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г., 

заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О., депутат міської ради 

Верес О.О. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради на 

передачу основних засобів в оренду  Бориспільському міжрайонному 

відділу лабораторних досліджень Державної установи «Київський обласний 

Лабораторний центр МОЗ України». 

2. Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради на 

безоплатну передачу матеріальних активів. 

3. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному                          підприємству – 1 на укладення договору 



оренди з викупом житлового будинку по вулиці Пушкіна, 42 у місті 

Борисполі з громадянином Францом Віктором Петровичем. 

 

4. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному                          підприємству – 1 на укладення договору 

оренди з викупом квартири № 139 по вулиці Головатого, 89 у місті 

Борисполі з громадянкою Ігнатюк Наталією Миколаївною. 

5. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному                          підприємству – 1 на укладення договору 

оренди з викупом квартири № 113 по вулиці Ватутіна, 99 у місті Борисполі з 

громадянином Кальченком Юрієм Олексійовичем. 

 6. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному                    підприємству – 1 на укладення договору оренди 

кімнати № 183 по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянкою 

Павленко Тетяною Олегівною. 

7. Інформація про вільні приміщення. 

 8. Про внесення змін до Програми по співфінансуванню робіт з 

капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста 

Борисполя на 2018-2022 роки. 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 09 квітня 2019 року                         

№ 4295-55-VІІ «Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на внесення 

змін та продовження терміну дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 28.04.2010 № 288 по вул. Київський Шлях, 27 

площею 12,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем Раковичем Валерієм 

Васильовичем для надання побутових послуг населенню (хімчистка 

подушок)». 

10. 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. 

11. 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 09.01.2013 № 426 по вул. Сергія Оврашка, 1 площею 325,8 кв. 

м з Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною школою для проведення 

навчально-тренувальних занять відділень вільної боротьби та боксу. 

12. 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. 

Гагаріна, 1 площею 60,1 кв. м з комунальним підприємством «Житлове 

ремонтно-експлуатаційне управління» для розміщення виробничих 

приміщень. 

 

13. 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 01.06.2013 № 438 по вул. Глибоцька, 81 площею 17,5 кв. м з 

товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТРО.НЕТ» для розміщення 

операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу 

до Інтернет. 

 

14. 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. 

Гагаріна, 1 площею 62,4 кв. м з фізичною особою-підприємцем Каракою 

Андрієм Михайловичем для розміщення торгівельного об’єкту з продажу 

продовольчих товарів включаючи товари підакцизної групи (алкогольних та 

тютюнових виробів). 

 

15. 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. 

Михайла Калмикова, 7 площею 189,3 кв. м з громадською організацією 

«Київщина-спорт» для надання освітніх послуг (проведення занять з 

футболу). 

 

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. 

Київський Шлях, 27 площею 25,0 кв. м з Центральним міжрегіональним 

управлінням Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області 

для розміщення сектору по протидії нелегальній міграції. 

 

17. 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 01.09.2008 № 209 по вул. Нижній Вал, 3/1 площею 18,8 кв. м 

з фізичною особою-підприємцем Паленко Світланою Георгіївною для 

надання побутових послуг населенню (розміщення перукарні). 



 

18. 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, 2-а площею 11,7 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «КОМПАНІЯ РЕМБУДШЛЯХ» для розміщення складу. 

 

19. 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 12.07.2016 № 552 по вул. Головатого, 15 площею 71,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Романенко Юлією Вікторівною для 

розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів. 

 

20. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на внесення 

змін та продовження договору оренди індивідуально визначеного 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 18.06.2010 № 292 по вул. Володимира Момота, 46 площею 

33,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Семеновою Юлією Василівною 

для продажу продовольчих товарів включаючи товари підакцизної групи 

(алкогольних та тютюнових виробів). 

 

21. Про надання дозволу приватному науково-виробничому 

медичному підприємству «Терра-Медіка» на передачу в суборенду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Головатого, 15 площею 17,1 кв. м фізичній особі-

підприємцю Коломиць Наталії Федорівні для надання побутових послуг 

населенню (розміщення перукарні). 

 

22. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному підприємству-1 на реалізацію транспортного засобу. 

 

23. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному підприємству-1 на списання основних засобів. 

 

24. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

комунальному підприємству «Виробниче управління комунального 

господарства» на безоплатну передачу матеріалів та основних засобів на 

баланс підприємства. 

 

25. Інформація про хід виконання Програми охорони навколишнього 

природного середовища у місті Борисполі на 2016 – 2020 роки за 2018 рік. 

 



26. Інформація про хід виконання програми по утриманню житлового 

фонду по м. Бориспіль на 2016-2020 роки за 2018 рік. 

 

27. Інформація про хід виконання Програми розвитку ліфтового 

господарства у місті Борисполі на 2016-2020 роки за 2018 роки 

 

28. Інформація про хід виконання Програми щодо підтримки 

діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 2015-2019 роки за 

2018 рік. 

 

29. Інформація про хід виконання Програми про проведення 

незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади                              

м. Борисполя на 2015-2019 роки за 2015-2018 роки. 

 

30. Інформація про хід виконання програми по контролю за 

утриманням та розмноженням домашніх та безпритульних тварин у м. 

Борисполі на 2012-2018 роки за 2018 рік. 

 

31. Інформація про хід виконання Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки за                  

2018 рік. 

 

 32. Про розгляд заяви Чорнойван Л.А. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу виконавчому 

комітету міської ради на передачу основних засобів в оренду  

Бориспільському міжрайонному відділу лабораторних досліджень 

Державної установи «Київський обласний Лабораторний центр МОЗ 

України».  

ДОПОВІДАВ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Пінчук Т.І. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

  

2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу виконавчому 

комітету міської ради на безоплатну передачу матеріальних активів». 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу НС та ЦЗН Сьомак А.В. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

  

3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди з викупом житлового будинку по вулиці Пушкіна, 42 у місті 

Борисполі з громадянином Францом Віктором Петровичем». 



ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

  

4. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди з викупом квартири № 139 по вулиці Головатого, 89 у місті 

Борисполі з громадянкою Ігнатюк Наталією Миколаївною». 

ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

  

5. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди з викупом квартири № 113 по вулиці Ватутіна, 99 у місті Борисполі з 

громадянином Кальченком Юрієм Олексійовичем». 

ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

 6. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди кімнати № 183 по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянкою 

Павленко Тетяною Олегівною». 

ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

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

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: ГУ ЖКГ замовити незалежну оцінку та погодити мету 

використання оренди комунального майна для оголошення намірів в 

засобах масової інформації за адресами: 

- вул. Гагаріна, 1, нежитлові приміщення загальною площею 18,0 кв. 

м для розміщення аптечного пункту з реалізації готових ліків. – «ЗА» - 

Одноголосно; 

- вул. Головатого, 15 нежитлові приміщення загальною площею 

151,5 кв. м для передачі в довгострокову оренду терміном на 10 років. – 

«ЗА» - Одноголосно; 

- вул. Рудяківська, 48-а, с. Кийлів, нежитлові приміщення і будівлі 

бази відпочинку «Мрія» для передачі в оперативне управління 

Бориспільському міському центру туризму та краєзнавства учнівської 

молоді. Виділити кошти  на розробку проектно-кошторисної документації 

на проведення робіт з облаштування бази відпочинку.  – «ЗА» - 

Одноголосно. 

 



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

співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків 

та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. – «ЗА» - 

Одноголосно. 

 

9. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 09 квітня 2019 року № 4295-55-VІІ «Про надання дозволу 

головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради на внесення змін та продовження терміну дії договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 28.04.2010 № 288 по вул. 

Київський Шлях, 27 площею 12,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Раковичем Валерієм Васильовичем для надання побутових послуг 

населенню (хімчистка подушок)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

10. 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: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

11. ЗАСЛУХАЛИ питання: «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 09.01.2013 № 426 по вул. Сергія Оврашка, 1 

площею 325,8 кв. м з Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною 

школою для проведення навчально-тренувальних занять відділень вільної 

боротьби та боксу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

12. 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. Гагаріна, 1 площею 60,1 кв. м з комунальним 

підприємством «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» для 

розміщення виробничих приміщень». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

13. ЗАСЛУХАЛИ питання: «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 01.06.2013 № 438 по вул. Глибоцька, 81 площею 

17,5 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТРО.НЕТ» для 

розміщення операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають 

послуги з доступу до Інтернет». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

14. 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. Гагаріна, 1 площею 62,4 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Каракою Андрієм Михайловичем для розміщення 

торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів включаючи товари 

підакцизної групи (алкогольних та тютюнових виробів)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

15. 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. Михайла Калмикова, 7 площею 189,3 кв. м з 

громадською організацією «Київщина-спорт» для надання освітніх послуг 

(проведення занять з футболу)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

16. 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, 27 площею 25,0 кв. м з Центральним 



міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби у м. Києві та 

Київській області для розміщення сектору по протидії нелегальній міграції». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

17. ЗАСЛУХАЛИ питання: «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 01.09.2008 № 209 по вул. Нижній Вал, 3/1 площею 

18,8 кв. м з фізичною особою-підприємцем Паленко Світланою Георгіївною 

для надання побутових послуг населенню (розміщення перукарні)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

18. 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, 2-а площею 11,7 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ РЕМБУДШЛЯХ» для 

розміщення складу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

19. ЗАСЛУХАЛИ питання: «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 12.07.2016 № 552 по вул. Головатого, 15 площею 

71,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Романенко Юлією Вікторівною 

для розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

20. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на внесення змін та продовження договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 18.06.2010 № 292 по вул. 

Володимира Момота, 46 площею 33,6 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Семеновою Юлією Василівною для продажу продовольчих 



товарів включаючи товари підакцизної групи (алкогольних та тютюнових 

виробів)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

21. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу приватному 

науково-виробничому медичному підприємству «Терра-Медіка» на 

передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя по вул. Головатого, 15 площею 17,1 

кв. м фізичній особі-підприємцю Коломиць Наталії Федорівні для надання 

побутових послуг населенню (розміщення перукарні)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

22. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству-1 на реалізацію 

транспортного засобу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

23. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству-1 на списання основних 

засобів». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

24. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради комунальному підприємству «Виробниче управління 

комунального господарства» на безоплатну передачу матеріалів та основних 

засобів на баланс підприємства». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

25. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016 

– 2020 роки за 2018 рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 



26. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання програми 

по утриманню житлового фонду по м. Бориспіль на 2016-2020 роки за 2018 

рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

27. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

розвитку ліфтового господарства у місті Борисполі на 2016-2020 роки за 2018 

роки».  

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

28. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 

2015-2019 роки за 2018 рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

29. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

про проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки за 2015-2018 роки». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

30. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання програми 

по контролю за утриманням та розмноженням домашніх та безпритульних 

тварин у м. Борисполі на 2012-2018 роки за 2018 рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

31. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 

2016-2020 роки за 2018 рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

 32 . ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд заяви Чорнойван Л.А.». 

ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 

ВИРІШИЛИ: начальнику юридичного відділу Жарому О.К. 

підготувати матеріали по скасуванню ордеру на квартиру в 

багатоповерховому будинку по вул. Момота, 48. – «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.  

       


