
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 101 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 11 липня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                               103 кімната  

 

Присутні члени комісії:   Нагорний В.В. 

 Грона Є.М.  

 Романов О.М. 

   

Відсутні члени комісії:                                      Адамовський Ю.О. 

 Шалімов І.В.     

                                                           

Засідання веде: голова комісії Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: голова комісії Нагорний В.В. 

 

Запрошені та присутні: заступник міського голови Ковальова Л.О., 

заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О., депутати міської ради: 

Верес О.О., Шкоруп М.І., директор КПТМ «Бориспільтепломережа» Палінка 

В.І., директор КП «ЖРЕУ» Хворостянка І.М.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 1. Інформація про роботу КПТМ «Бориспільтепломережа» за 2018 рік 

та  І квартал 2019 року. 

 

2. Інформація про роботу КП «ЖРЕУ» за 2018 рік та І квартал 2019 

року. 

 

3. Про створення робочої групи з врегулювання питань, пов’язаних з 

омолоджувальним обрізанням та формуванням крон дерев у м. Бориспіль. 

 



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 04.10.2007 № 174 по вул. 

Привокзальна, 2-а площею 49,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Бондаренко Світланою Василівною для надання побутових послуг 

населенню (розміщення перукарні). 

 

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 04.05.2011 № 333 по вул. 

Глибоцька, 122 площею 321,0 кв. м з Бориспільською міською громадською 

організацією «Спортивний клуб «Ганмун» для проведення занять з таеквон-

до. 

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 04.04.2007 № 144 по вул. 

Головатого, 32-а площею 15,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Симоненком Валерієм Миколайовичем для надання освітніх послуг 

(проведення позашкільного навчання учнів з німецької 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 01.12.2010 № 307 по вул. 

Глибоцька, 122 площею 67,8 кв. м з громадською організацією 

«Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для проведення занять 

з сучасного спортивного танцю. 

 

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 01.12.2010 № 309 по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 1 площею 118,7 кв. м з громадською організацією 

«Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для проведення занять 

з сучасного спортивного танцю. 

 

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 10.09.2012 № 405 по вул. 

Головатого, 19 площею 130,2 кв. м з громадською організацією 

«Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для проведення занять 

з сучасного спортивного танцю. 

 



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 01.11.2018 № 630 по вул. Головатого, 19 площею 17,1 кв. м з 

приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх послуг. 

 

11. 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 01.12.2011 № 352 по вул. Головатого, 19 площею  98,7 кв. м 

з приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх послуг. 

 

12. 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 01.11.2018 № 631 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 46,4 

кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх послуг. 

 

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 01.02.2019 № 645 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 31,3 

кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх послуг. 

 

14. 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 17.12.2018 № 633 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 32,0 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Свентицькою Валентиною 

Андріївною для надання освітніх послуг. 

 

15. 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 31.10.2011 № 348 по вул. Київський Шлях, 97-а загальною 

площею 113,4 кв. м з Федерацією ТАЕКВОН-ДО І.Т.Ф. України для 

проведення тренувань з таеквон-до. 

 

16. 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 31.01.2008 № 183 по вул. Головатого, 19 площею 130,0 кв. м з 

громадською організацією «Бориспільський спортивний клуб ТАЕКВОН-

ДО» для проведення занять з таеквон-до. 

 

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 15.01.2019 № 643 по вул. Михайла Калмикова, 7 площею 189,3 

кв. м з громадською організацією «Спортивний клуб тхеквондо та балансу» 

для проведення занять з тхеквондо. 

 

18. 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 16.04.2019 № 657 по вул. Гришинська, 1 площею 72,5 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем 

для надання освітніх послуг (проведення занять зі спортивних бальних 

танців). 

 

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 24.10.2016 № 569 по вул. Головатого, 32-а площею 102,7 кв. м 

з фізичною особою-підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем 

для надання освітніх послуг (проведення занять зі спортивних бальних 

танців). 

 

20. 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 26.12.2006 № 080/80 по вул. Київський Шлях, 33 загальною 

площею 203,2 кв. м з публічним акціонерним товариством «Укртелеком» для 

надання послуг з електро- та радіозв’язку. 

 

21. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на 

продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 01.09.2016 № 557 

(частину цегляної димової труби) по вул. Володимира Момота, 42-Б з 

приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» для розміщення 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного 

зв’язку (для розміщення антени). 



22. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на 

продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 01.09.2016 № 558 

(частину металевої димової труби) по вул. Сергія Оврашка, 13 з приватним 

акціонерним товариством «ВФ Україна» для розміщення операторів 

телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного зв’язку (для 

розміщення антени). 

 

23. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на безоплатну 

передачу основних засобів на баланс підприємств комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя. 

 

24. Про надання дозволу комунального підприємства «Виробниче 

управління комунального господарства» на безоплатну передачу основних 

засобів на баланс Іванківської сільської ради. 

 

25. Про розгляд листа ФОП Сулейманова І.І. щодо зміни частини 

нежитлового приміщення по вул. Головатого, 3 з офісу на дитячу художню 

студію та зменшення орендної плати. 

 

26. Про розгляд листа ГО «Бориспільська спілка сучасного 

спортивного танцю» щодо надання в оренду приміщення хореографічного 

залу Академічного ліцею по вул. Робітнича, 30 для занять вихованцям 

Народного колективу спортивного бального танцю «Шарм». 

 

27. Про розгляд листа КП «ЖРЕУ» щодо надання в оренду нежитлове 

приміщення по вул. Київський Шлях, 27 площею 7,5 кв.м для надання 

абонентських послуг населенню. 

 

28. Інформація про вільні приміщення. 

 

29. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської 

ради на безоплатну передачу капітально відремонтованих за бюджетні кошти 

об’єктів комунальної власності на баланс управління освіти і науки 

Бориспільської міської ради. 

 

30. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської 

ради на безоплатну передачу збудованого за бюджетні кошти об’єкту 

комунальної власності «Реконструкція нежитлових приміщень під медичну 

амбулаторію по вул. Лютнева, 12 в м. Борисполі Київської області» на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради 

Київської області. 

 



31. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської 

ради на безоплатну передачу збудованого за бюджетні кошти об’єкту 

комунальної власності «Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ № 6 по 

вул. Головатого, 17 в м. Борисполі Київської області» на баланс управлінню 

освіти і науки Бориспільської міської ради. 

 

32. Про розгляд листа ГУ ЖКГ щодо виділення коштів на розробку 

схем організації дорожнього руху мікрорайонів «Промінь» та «УМБ-17». 

 

33. Про розгляд листа ГУ ЖКГ щодо виділення коштів на влаштування 

примусових пристроїв зниження швидкості, нанесення дорожньої розмітки 

та дорожніх знаків на перехресті вул. Залізнична, Толстого, Академіка 

Френкеля,  з проведенням освітлення. 

 

34. Про розгляд листа ГУ ЖКГ щодо виділення коштів на 

паспортизацію і маркування всіх дерев комунальної власності у відповідності 

до загальноприйнятих методик. 

 

 35. Про затвердження програми контролю утримання та розмноження 

домашніх і безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 – 2025 роки». 

  

 36. Про розгляд листа Федорової І.А. щодо передачі приміщення 

міської друкарні по вул. Ватутіна, 69 в оренду. 

  

 37. Про розгляд листа ТОВ «Аптека-Бориспіль» . 

  

 38. Про Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя до переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

 1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про роботу КПТМ 

«Бориспільтепломережа» за 2018 рік та  І квартал 2019 року». 

ДОПОВІДАВ: директор КПТМ «Бориспільтепломережа» Палінка В.І. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома.  

Управлінню юридично-кадрового забезпечення вивчити питання 

стосовно оренди приміщень теплових пунктів та оренди земельних ділянок в 

мікрорайоні УМБ-17.  

Надіслати звіт про роботу КПТМ «Бориспільтепломережа» за 2018 рік 

та  І квартал 2019 року для ознайомлення всім депутатам міської ради.  

Управляючим компаніям провести роботи по підготовці до 

опалювального  сезону. 

Звернутися до комісії з питань планування бюджету з проханням 

виділення 200 тис грн. для придбання та встановлення приладів  обліку 

теплової енергії. – «ЗА» - Одноголосно. 



2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про роботу КП «ЖРЕУ» за 2018 

рік та І квартал 2019 року. 

ДОПОВІДАВ: директор КП «ЖРЕУ» Хворостянка І.М. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

Надіслати звіт про роботу КП «ЖРЕУ» за 2018 рік та  І квартал 2019 

року для ознайомлення всім депутатам міської ради.  

Заступнику міського голови Ковальовій Л.О. передбачити виділення 

коштів на проведення незалежного аудиту та звернутися до комісії з питань 

планування бюджету. 

Директору КП «ЖРЕУ» Хворостянці І.М. вжити заходи по прийнятті 

на баланс безгосподарних об’єктів енергетики. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про створення робочої групи з 

врегулювання питань, пов’язаних з омолоджувальним обрізанням та 

формуванням крон дерев у м. Бориспіль». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: включити в склад робочої групи представника від кожної 

фракції, депутата міської ради Вереса О.О., кандидата біологічних наук 

Футорну О.А., представника від ПрАТ «Київобленерго». – «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 04.10.2007 № 174 по вул. Привокзальна, 2-а 

площею 49,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем Бондаренко Світланою 

Василівною 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. 

 

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 04.05.2011 № 333 по вул. Глибоцька, 122 площею 

321,0 кв. м з Бориспільською міською громадською організацією 

«Спортивний клуб «Ганмун» для проведення занять з таеквон-до». 

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 04.04.2007 № 144 по вул. Головатого, 32-а площею 

15,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Симоненком Валерієм 

Миколайовичем для надання освітніх послуг (проведення позашкільного 

навчання учнів з німецької 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 01.12.2010 № 307 по вул. Глибоцька, 122 площею 

67,8 кв. м з громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного 

спортивного танцю» для проведення занять з сучасного спортивного танцю». 

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 01.12.2010 № 309 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 

площею 118,7 кв. м з громадською організацією «Бориспільська спілка 

сучасного спортивного танцю» для проведення занять з сучасного 

спортивного танцю». 

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 10.09.2012 № 405 по вул. Головатого, 19 площею 

130,2 кв. м з громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного 

спортивного танцю» для проведення занять з сучасного спортивного танцю». 

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 01.11.2018 № 630 по вул. Головатого, 19 площею 

17,1 кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» 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 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 01.12.2011 № 352 по вул. 

Головатого, 19 площею  98,7 кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» 

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. 

 

12. 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 01.11.2018 № 631 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 

площею 46,4 кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» 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. 

 

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 01.02.2019 № 645 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 

площею 31,3 кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» 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. 

 

14. 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 17.12.2018 № 633 по вул. Київський Шлях, 97-а 

площею 32,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Свентицькою 

Валентиною Андріївною 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. 

 

15. 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 31.10.2011 № 348 по вул. Київський Шлях, 97-а 

загальною площею 113,4 кв. м з Федерацією ТАЕКВОН-ДО І.Т.Ф. України 

для проведення тренувань з таеквон-до». 

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 продовження терміну  дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 31.01.2008 № 183 по вул. Головатого, 19 площею 

130,0 кв. м з громадською організацією «Бориспільський спортивний клуб 

ТАЕКВОН-ДО» для проведення занять з таеквон-до». 

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 15.01.2019 № 643 по вул. Михайла Калмикова, 7 

площею 189,3 кв. м з громадською організацією «Спортивний клуб 

тхеквондо та балансу» для проведення занять з тхеквондо». 

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 продовження терміну дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 16.04.2019 № 657 по вул. Гришинська, 1 площею 

72,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Усатюком Олександром 

Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення занять зі 

спортивних бальних танців)». 

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 24.10.2016 № 569 по вул. Головатого, 32-а площею 

102,7 кв. м з фізичною особою-підприємцем Усатюком Олександром 

Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення занять зі 

спортивних бальних танців)». 

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 продовження терміну дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 26.12.2006 № 080/80 по вул. Київський Шлях, 33 

загальною площею 203,2 кв. м з публічним акціонерним товариством 

«Укртелеком» для надання послуг з електро- та радіозв’язку». 

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 головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.09.2016 

№ 557 (частину цегляної димової труби) по вул. Володимира Момота, 42-Б з 

приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» для розміщення 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного 

зв’язку (для розміщення антени)». 

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 головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.09.2016 

№ 558 (частину металевої димової труби) по вул. Сергія Оврашка, 13 з 

приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» для розміщення 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного 

зв’язку (для розміщення антени)». 

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 головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на безоплатну передачу основних засобів на баланс підприємств 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя». 

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 комунального 

підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 

безоплатну передачу основних засобів на баланс Іванківської сільської ради». 

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: «Про розгляд листа ФОП Сулейманова І.І. 

щодо зміни частини нежитлового приміщення по вул. Головатого, 3 з офісу 

на дитячу художню студію та зменшення орендної плати». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: відмовити ФОП Сулейманова І.І. у зменшенні орендної 

плати у зв’язку з невідповідністю до Положення про порядок передачі в 

оренду комунального майна. ФОП Сулейманова І.І. розглянути можливість 

передачі в суборенду приміщення по вул. Головатого, 3. – «ЗА» - 

Одноголосно. 

 

26. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ГО «Бориспільська 

спілка сучасного спортивного танцю» щодо надання в оренду приміщення 

хореографічного залу Академічного ліцею по вул. Робітнича, 30 для занять 

вихованцям Народного колективу спортивного бального танцю «Шарм». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: у зв’язку з відсутністю погодження від Управління освіти 

науки Бориспільської міської ради перенести розгляд даного питання на 

наступне засідання комісії. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

27. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа КП «ЖРЕУ» щодо 

надання в оренду нежитлове приміщення по вул. Київський Шлях, 27 

площею 7,5 кв.м для надання абонентських послуг населенню. 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати КП «ЖРЕУ» розглянути можливість 

оренди нежитлового приміщення по вул. Київський Шлях, 27 площею 33,2 

кв. м. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

28. 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. Київський Шлях, 27 нежитлове приміщення першого поверху 

загальною площею 33,2 кв. м для розміщення абонентського відділу 

управляючої компанії з надання послуги з управління багатоквартирними 

будинками (в технічному паспорті кімната № 3,4). - «ЗА» - Одноголосно; 

- вул. Київський Шлях, 27 нежитлове приміщення першого поверху 

загальною площею 24,1 кв. м для розміщення офісу (в технічному паспорті 

кімната № 6). - «ЗА» - Одноголосно. 

 

29. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу управлінню 

капітального будівництва міської ради на безоплатну передачу капітально 

відремонтованих за бюджетні кошти об’єктів комунальної власності на 

баланс управління освіти і науки Бориспільської міської ради. 

ДОПОВІДАВ: начальник УКБ Тимошенко В.С. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

30. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу управлінню 

капітального будівництва міської ради на безоплатну передачу збудованого 

за бюджетні кошти об’єкту комунальної власності «Реконструкція 

нежитлових приміщень під медичну амбулаторію по вул. Лютнева, 12 в м. 

Борисполі Київської області» на баланс комунального некомерційного 

підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бориспільської міської ради Київської області». 

ДОПОВІДАВ: начальник УКБ Тимошенко В.С. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

31. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу управлінню 

капітального будівництва міської ради на безоплатну передачу збудованого 

за бюджетні кошти об’єкту комунальної власності «Капітальний ремонт 

спортивного залу ЗОШ № 6 по вул. Головатого, 17 в м. Борисполі Київської 

області» на баланс управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради». 

ДОПОВІДАВ: начальник УКБ Тимошенко В.С. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

32. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ГУ ЖКГ щодо 

виділення коштів на розробку схем організації дорожнього руху 

мікрорайонів «Промінь» та «УМБ-17». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо виділення коштів на 

розробку схем організації дорожнього руху мікрорайонів «Промінь» та 

«УМБ-17». Рекомендувати заслухати на засіданні постійної комісії з питань 

планування бюджету. – «ЗА» - Одноголосно. 



33. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ГУ ЖКГ щодо 

виділення коштів на влаштування примусових пристроїв зниження 

швидкості, нанесення дорожньої розмітки та дорожніх знаків на перехресті 

вул. Залізнична, Толстого, Академіка Френкеля,  з проведенням освітлення». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо виділення коштів на 

влаштування примусових пристроїв зниження швидкості, нанесення 

дорожньої розмітки та дорожніх знаків на перехресті вул. Залізнична, 

Толстого, Академіка Френкеля,  з проведенням освітлення. Рекомендувати 

заслухати на засіданні постійної комісії з питань планування бюджету. – 

«ЗА» - Одноголосно. 

 

34. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ГУ ЖКГ щодо 

виділення коштів на паспортизацію і маркування всіх дерев комунальної 

власності у відповідності до загальноприйнятих методик». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію. Рекомендувати заслухати на 

засіданні постійної комісії з питань планування бюджету. - «ЗА» - 

Одноголосно. 

 

 35. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про затвердження програми контролю 

утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин у місті 

Борисполі на 2019 – 2025 роки». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

 36. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа Федорової І.А. щодо 

передачі приміщення міської друкарні по вул. Ватутіна, 69 в оренду». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: вивчити попит на приміщення міської друкарні по вул. 

Ватутіна, 69. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

 37. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ТОВ «Аптека-

Бориспіль» . 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: розглянути дане питання при формуванні переліку  

об’єктів що підлягають відчуженню. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

 38. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про Порядок подання та розгляду заяв про 

включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя до переліку об’єктів, що підлягають приватизації». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «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.  

  


