
 

 

 

 

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                                                                21 лютого 2019 року 

Початок засідання                                                             15:00 

Місце проведення                                                             305 кімната  
 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми організації та проведення 

оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2018 – 

2020 роки у місті Борисполі 

 

 Доповідає:  

 

2. 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 

 

3. Про прийняття безоплатно до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя від товариства з обмеженою відповідальністю 

«БК «ВЕГАС БУД» основних засобів  по об’єкту «Будівництво житлового 

комплексу з торговими приміщеннями та дошкільним навчальним 

закладом комбінованого типу (ясла-садок) з денним перебуванням дітей 

від 100 до 160 місць за адресою м. Бориспіль, вул. Червоноармійська, пров. 

Новий, вул. Франка, вул. Нова (будинок № 1), черга І» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

 

 

 

 

 



4. Про прийняття безоплатно до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя від товариства з обмеженою відповідальністю 

«МК» основних засобів по об’єкту «Будівництво групи багатоквартирних 

житлових будинків по вул. Привокзальна, 2-В у м. Бориспіль» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

5. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Серзі Володимиру 

Федоровичу на передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 27 

площею 41,0 кв. м фізичній особі-підприємцю Багачук Марині Миколаївні 

для продажу непродовольчих товарів 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

6. Про розгляд листа  Бориспільського міського споживчого товариства щодо 

надання в суборенду приміщень згідно договору оренди від 29.12.2006                   

№ 12  

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

7. Про розгляд листа ФОП Якушева К.І. щодо  передачу в оренду нежитлові 

приміщення площею 16 кв.м. по вул. Київський Шлях, 24 для розміщення 

магазину дитячих товарів 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

8. 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 14,0 кв. м з Комунальним некомерційним підприємством 

Бориспільської міської ради «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» для розміщення чергового кабінету 

первинної медичної допомоги 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

9. Інформація про вільні приміщення 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

10. Про розгляд заяви ФОП Кобзар С.Г. щодо надання в оренду нежитлове 

приміщення площею 46,8 кв. м по вул. Робітнича, 30 для розміщення 

буфету 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 



11. Про розгляд листа ФОП Мельдер С.П. щодо надання в оренду нежитлове 

приміщення площею 29,9 кв. м по вул. Ватутіна, 69 для розміщення 

магазину непродовольчих товарів та складу 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 
 


