
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 99 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 13 червня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                               305 кімната  

 

Присутні члени комісії:   Нагорний В.В. 

 Грона Є.М.  

 Шалімов І.В. 

 Адамовський Ю.О.     

     

Відсутні члени комісії:                                      Романов О.М. 

                                                           

Засідання веде: голова комісії Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: секретар комісії Шалімов І.В. 

 

Запрошені та присутні: заступник начальника фінансового 

управління Тисячна В.М., заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 1. Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та 

зборів на 2020 рік. 

 

 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 продовження терміну дії 

договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 01.09.2007 № 159 по вул. 



Володимира Момота, 1 площею 8,9 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Виноградовою Людмилою Віталіївною для розміщення буфету. 

 

4. 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 01.09.2007 № 160 по вул. 

Київський Шлях, 97-а площею 17,3 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Виноградовою Людмилою Віталіївною для розміщення буфету. 

 

5. 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 10.09.2012 № 403 по вул. 

Головатого, 19 площею 27,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Логвин 

Мариною Миколаївною для  надання освітніх послуг. 

 

6. 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 17.10.2016 № 566 по вул. 

Лермонтова, 4 площею 96,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Римарчук 

Крістіною Ернестівною для проведення занять з хореографії та англійської 

мови. 

 

7. 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 17.10.2016 № 567 по вул. 

Шевченка, 2-а площею 96,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Римарчук 

Крістіною Ернестівною для проведення занять з хореографії та англійської 

мови. 

 

8. 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 17.10.2016 № 568 по вул. 

Лермонтова, 22-а площею 18,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення занять з англійської мови. 

 

9. 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 14.09.2018 № 621 по вул. 

Привокзальна, 14-а площею 13,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення занять з англійської мови. 

 



10. 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 06.04.2015 № 515 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 35,0 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Шванц Анатолієм Васильовичем для 

надання освітніх послуг. 

 

11. Про розгляд електронної петиції Футорного Д.А. з метою 

встановлення мораторію на омолоджувальне обрізання дерев у м. Борисполі 

Київської області. 

 

12. Інформація про вільні приміщення.  

 

 13. Про розгляд листів ТОВ «НЕО-ЛАБ» щодо надання в погодинну 

оренду нежитлових приміщень площею 14,8 кв. м по вул. Лютнева, 12; 

площею 10,6 кв. м по вул. Київський Шлях, 24; площею 20,2 кв. м  по вул. 

Глибоцька, 81; площею 28,0 по вул. Гагаріна, 1 для розміщення пунктів 

забору біологічного матеріалу. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

 1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

місцевих податків та зборів на 2020 рік».  

ДОПОВІДАВ: заступник начальника фінансового управління Тисячна 

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: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення з врахуванням внесених 

рекомендацій та правок. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1. 

 

3. 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 01.09.2007 № 159 по вул. Володимира Момота, 1 

площею 8,9 кв. м з фізичною особою-підприємцем Виноградовою Людмилою 

Віталіївною для розміщення буфету». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 



ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

4. 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 01.09.2007 № 160 по вул. Київський Шлях, 97-а 

площею 17,3 кв. м з фізичною особою-підприємцем Виноградовою 

Людмилою Віталіївною для розміщення буфету». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

5. 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 10.09.2012 № 403 по вул. Головатого, 19 площею 

27,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Логвин Мариною Миколаївною 

для  надання освітніх послуг». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

6. 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 17.10.2016 № 566 по вул. Лермонтова, 4 площею 

96,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною 

для проведення занять з хореографії та англійської мови». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

7. 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 17.10.2016 № 567 по вул. Шевченка, 2-а площею 

96,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною 

для проведення занять з хореографії та англійської мови». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 



8. 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 17.10.2016 № 568 по вул. Лермонтова, 22-а площею 

18,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною 

для проведення занять з англійської мови». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

9. 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 14.09.2018 № 621 по вул. Привокзальна, 14-а 

площею 13,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною 

Ернестівною для проведення занять з англійської мови». 

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 продовження терміну дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 06.04.2015 № 515 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 

площею 35,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Шванц Анатолієм 

Васильовичем для надання освітніх послуг». 

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 розгляд електронної петиції 

Футорного Д.А. з метою встановлення мораторію на омолоджувальне 

обрізання дерев у м. Борисполі Київської області». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: комісія рекомендує розглянути дане питання на засіданні 

виконавчого комітету Бориспільської міської ради. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

12. 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 адресою вул. Київський Шлях, 27 приміщення першого 

поверху загальною площею 5 кв. м для зберігання та презентації зрізаних 

квітів. – «ЗА» - Одноголосно. 



Відділу землекористування розпочати процедуру оформлення права 

власності на земельну ділянку по вул. Ватутіна, 69. Комісія пропонує 

розглянути питання на виділення коштів на розробку проекту для 

будівництва соціального житла за даною адресою. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

13. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листів ТОВ «НЕО-ЛАБ» 

щодо надання в погодинну оренду нежитлових приміщень площею 14,8 кв. м 

по вул. Лютнева, 12; площею 10,6 кв. м по вул. Київський Шлях, 24; площею 

20,2 кв. м  по вул. Глибоцька, 81; площею 28,0 по вул. Гагаріна, 1 для 

розміщення пунктів забору біологічного матеріалу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: ГУ ЖКГ надати інформацію про вільні приміщення 

згідно наданих листів та погодити мету використання майна для оголошення 

намірів в засобах масової інформації. – «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.  

  

Секретар комісії            Шалімов І.В. 

      


