
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 102 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 18 липня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                              103 кімната  

 

Присутні члени комісії:   Нагорний В.В. 

 Грона Є.М.  

 Шалімов І.В.     

 Романов О.М. 

   

Відсутні члени комісії:                                      Адамовський Ю.О. 

                                                             

Засідання веде: голова комісії Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: секретар комісії  Шалімов І.В. 

 

Запрошені та присутні: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М., заступник 

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

головний спеціаліст реєстраційної служби Перепльотчикова Т.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 1. Про припинення дії договору оренди від 02.12.2016 № 77 кімнат № 

7, 8 у гуртожитку по вулиці Поповича, 10, укладеного між комунальним 

підприємством «Житлово-експлуатаційна контора-1» та громадянкою 

Щегель Лідією Андріївною. 

2. Про припинення дії договору оренди від 31.08.2016 № 69 

однокімнатної квартири № 11 по вулиці Лютневій, 12, укладеного між 

комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна контора-1» та 

громадянином Гришиним Юрієм Петровичем. 

 



3. Про затвердження Програми контролю утримання та розмноження 

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

4. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для 

продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної 

громади міста Бориспіль. 

5. 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. Глибоцька, 122 площею 68,3 кв. 

м з товариством з обмеженою відповідальністю 

«БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» для розміщення котельного обладнання на 

альтернативних видах палива. 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя (ділянки теплових мереж в 2-х трубному вимірі 761 пог. м) по вул. 

Котляревського, 5/1 з товариством з обмеженою відповідальністю 

«БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» для постачання тепла споживачам. 

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. Головатого, 15 площею 

151,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Нагорним Ярославом 

Володимировичем для надання освітніх послуг. 

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

комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль до переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації. 

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 № 620 по вул. 

Привокзальна, 14-а, площею 22,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Тригуб Оленою Миколаївною для проведення занять з хореографії. 

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 24.10.2016 № 570 по вул. Полтавська, 28, площею 53,6 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Тригуб Оленою Миколаївною для 

проведення занять з хореографії. 

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 10.08.2014 № 484 по вул. Глибоцька, 83-а, площею 69,2 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Тригуб Оленою Миколаївною для 

проведення занять з хореографії. 

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 10.01.2019 № 644 по вул. Ватутіна, 1 площею 6,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Діденко Василем Васильовичем для 

розміщення буфету, без продажу товарів підакцизної групи. 

13. Про затвердження договору оренди нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Борисполя, 

укладеного між головним управлінням житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради та фізичною особою-підприємцем 

Антіповою Аллою Вячеславівною, по вул. Київський Шлях, 27 площею 21,7 

кв. м для розміщення офісу. 

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 № 638 по вул. Глибоцька, 122 площею 49,1 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Шепетько Андрієм Федоровичем 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 16.01.2017 № 589 по вул. Головатого, 32-а площею 6,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Москальовою Валентиною Іванівною для 

розміщення буфету без здійснення продажу товарів підакцизної групи. 

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 5,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Багачук Мариною 

Миколаївною для зберігання та презентації зрізаних квітів. 

17. 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 

28,6 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «НЕО-ЛАБ» для 

розміщення пункту забору біологічного матеріалу. 

 



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. Лютнева, 12 площею 

14,8 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «НЕО-ЛАБ» для 

розміщення пункту забору біологічного матеріалу. 

 

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, 24 

площею 10,6 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «НЕО-ЛАБ» 

для розміщення пункту забору біологічного матеріалу. 

 

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. Глибоцька, 81 

площею 20,2 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «НЕО-ЛАБ» 

для розміщення пункту забору біологічного матеріалу. 

 

21. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя Бориспільському міському центру 

туризму та краєзнавства учнівської молоді в оперативне управління. 

 

22. Про безоплатну передачу від комунального підприємства 

«Виробниче управління комунального господарства» у власність                                            

ПрАТ «Київобленерго» електроустановок та електричних мереж 

(трансформаторних підстанцій, повітряних ліній електропередач) 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя. 

 

23. Про розгляд листа щодо встановлення обмежувачів швидкості та 

пішохідного переходу по вул. Шевченка. 

 

24. Про делегування повноважень функцій замовника головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Бориспільської міської ради на будівництво мереж 10-0,4 кВ для 

електропостачання житлових масивів в місті Бориспіль.  
  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

 1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про припинення дії договору оренди від 

02.12.2016 № 77 кімнат № 7, 8 у гуртожитку по вулиці Поповича, 10, 

укладеного між комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна 

контора-1» та громадянкою Щегель Лідією Андріївною». 



ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст реєстраційної служби 

Перепльотчикова Т.П. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про припинення дії договору оренди від 

31.08.2016 № 69 однокімнатної квартири № 11 по вулиці Лютневій, 12, 

укладеного між комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна 

контора-1» та громадянином Гришиним Юрієм Петровичем». 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст реєстраційної служби 

Перепльотчикова Т.П. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

3. 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. 

 

4. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про затвердження Положення про 

діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації 

комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль». 

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 укладення договору оренди індивідуально визначеного 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Глибоцька, 122 площею 68,3 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» для 

розміщення котельного обладнання на альтернативних видах палива». 

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 укладення договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя (ділянки теплових мереж в 2-

х трубному вимірі 761 пог. м) по вул. Котляревського, 5/1 з товариством з 

обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» для 

постачання тепла споживачам». 

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 укладення договору оренди індивідуально визначеного 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Головатого, 15 площею 151,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Нагорним Ярославом Володимировичем 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. У зв’язку з конфліктом 

інтересів голосування не проводиться Нагорним В.В. – «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 

0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

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

включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Бориспіль 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. 

 

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 № 620 по вул. Привокзальна, 14-а, 

площею 22,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Тригуб Оленою 

Миколаївною для проведення занять з хореографії». 

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 24.10.2016 № 570 по вул. Полтавська, 28, площею 

53,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Тригуб Оленою Миколаївною для 

проведення занять з хореографії». 

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 10.08.2014 № 484 по вул. Глибоцька, 83-а, площею 

69,2 кв. м з фізичною особою-підприємцем Тригуб Оленою Миколаївною для 

проведення занять з хореографії». 

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 10.01.2019 № 644 по вул. Ватутіна, 1 площею 6,0 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Діденко Василем Васильовичем для 

розміщення буфету, без продажу товарів підакцизної групи». 

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 затвердження договору оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя, укладеного між головним управлінням житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради та фізичною 

особою-підприємцем Антіповою Аллою Вячеславівною, по вул. Київський 

Шлях, 27 площею 21,7 кв. м для розміщення офісу». 

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 № 638 по вул. Глибоцька, 122 площею 

49,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем Шепетько Андрієм Федоровичем 

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 16.01.2017 № 589 по вул. Головатого, 32-а площею 

6,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Москальовою Валентиною 



Іванівною для розміщення буфету без здійснення продажу товарів 

підакцизної групи». 

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 5,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Багачук Мариною Миколаївною для зберігання та презентації 

зрізаних квітів». 

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 укладення договору оренди індивідуально визначеного 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Гагаріна, 1 площею 28,6 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору біологічного 

матеріалу». 

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. Лютнева, 12 площею 14,8 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору біологічного 

матеріалу». 

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 укладення договору оренди індивідуально визначеного 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Київський Шлях, 24 площею 10,6 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору 

біологічного матеріалу». 

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 укладення договору оренди індивідуально визначеного 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Глибоцька, 81 площею 20,2 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору 

біологічного матеріалу». 

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 передачу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

Бориспільському міському центру туризму та краєзнавства учнівської молоді 

в оперативне управління». 

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 безоплатну передачу від 

комунального підприємства «Виробниче управління комунального 

господарства» у власність ПрАТ «Київобленерго» електроустановок та 

електричних мереж (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній 

електропередач) комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення.  Запросити на 

наступне засідання комісії заступника міського голови Корнійчука М.П., 

директора КП «ВУКГ» Найчука В.А. та представника від Бориспільського 

районного підрозділу ПрАТ "Київобленерго" та розглянути можливість 

створення підрозділу для обслуговування електроустановок та електричних 

мереж на базі КП «ВУКГ». – «ЗА» - Одноголосно. 

 

23. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа щодо встановлення 

обмежувачів швидкості та пішохідного переходу по вул. Шевченка». 

ДОПОВІДАВ: голова комісії Нагорний В.В. 

ВИРІШИЛИ: начальнику ГУ ЖКГ Толкачу В.М. спільно з 

представниками патрульної поліції провести обстеження та надати відповідь 

заявнику стосовно можливості встановлення пішохідного переходу та 

обмежувачів швидкості. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

 24. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про делегування повноважень функцій 

замовника головному управлінню житлово-комунального господарства 



виконавчого комітету Бориспільської міської ради на будівництво мереж 10-

0,4 кВ для електропостачання житлових масивів в місті Бориспіль». 

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.  

 

Секретар комісії   Шалімов І.В.  


