
 

 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VІI СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                                28 березня 2019 року 

Початок засідання                                                             15:00 

Місце проведення                                                             305 кімната  
 

1. Про надання дозволу «Управляючому муніципальному комунальному                          

підприємству – 1» на укладення договору оренди кімнати № 18 по вулиці 

Бежівка 1 у місті Борисполі з громадянкою Гопкало Тетяною 

Володимирівною 

 

 Доповідає: Степаненко Т.Г. – начальник реєстраційної служби 

 

2. Про надання дозволу «Управляючому муніципальному комунальному                          

підприємству – 1» на укладення договору оренди з викупом частини блоку 

та кімнати № 19 у гуртожитку по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з 

громадянкою Бєловою Тетяною Павлівною 

 

 Доповідає: Степаненко Т.Г. – начальник реєстраційної служби 

 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2016 року                           

№ 241-4-VII «Про затвердження Програми по проведенню технічної 

інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 

2016-2020 роки» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

 

 

 

 

 



4. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Шмерхльовій Тетяні 

Олександрівні на передачу в суборенду нежитлового приміщення 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по                            

вул. Київський Шлях, 73 площею 40,8 кв. м фізичній особі-підприємцю 

Волковському Миколі Григоровичу для продажу продовольчих товарів 

включаючи товари підакцизної групи 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

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. Робітнича, 30  

площею 46,8 кв. м з фізичною особою-підприємцем Кобзарем Сергієм 

Геннадійовичем для розміщення буфету без продажу товарів підакцизної 

групи 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

6. 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, 73 

площею 168,7 кв. м з громадським формуванням з охорони громадського 

порядку «Загін територіальної оборони м. Бориспіль» для розміщення 

громадського формування на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

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 06.06.2013 

№ 439 по вул. Глібова, 1 площею 177,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Боженко Наталією Валеріївною для розміщення 

торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів включаючи товари 

підакцизної групи (алкогольних та тютюнових виробів) на площі                       

160,3 кв. м та для розміщення перукарні на площі 16,7 кв. м 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2007 № 2889-25-V 

«Про ліквідацію комунального підприємства «Управління капітального 

будівництва «Бориспільміськінвестбуд» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 



9. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2007 № 1350-18-V 

«Про ліквідацію комунального підприємства «Редакція міського 

радіомовлення» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.08.2006 № 118-ІV-V 

«Про ліквідацію комунального підприємства «Архітектурне бюро                         

м. Бориспіль» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.09.2006 № 456-5-V «Про 

ліквідацію Бориспільського комунального підприємства «Поліграфіст» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

12. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 22.11.2011                    

№ 1335-18-VI «Про ліквідацію спеціалізованого комунального 

підприємства «Бориспіль – Пантус» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

13. Про надання дозволу Бориспільському міському споживчому товариству 

на передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя згідно договору оренди від 

29.12.2006 № 102 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

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

комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль до переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

15. Про надання дозволу Реабілітаційній установі для осіб з інвалідністю «Наш 

дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської 

області на передачу транспортного засобу Управляючому муніципальному 

комунальному підприємству – 1 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

 

 

 

 



16. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради на 

безоплатну передачу капітально відремонтованих за бюджетні кошти 

об’єктів комунальної власності на баланс підприємств, установ міста 

Борисполя 

 

 Доповідає: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 
 


