
 

 

 

 

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                                                                10 січня 2019 року 

Початок засідання                                                             15:00 

Місце проведення                                                             305 кімната  

 

1. 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 01.03.2016 № 537 по вул. Київський Шлях, 11 площею 

72,9 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Алексфарм» для 

розміщення офісу 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 

2. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на внесення змін до 

договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.12.2006 

№ 306 по вул. Київський Шлях, 73 загальною площею 74,8 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Шмерхльовою Тетяною Олександрівною 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 

3. Про надання дозволу приватному науково-виробничому медичному 

підприємству «Терра-Медіка» на передачу в суборенду нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по 

вул. Головатого, 15 площею 24,7 кв. м фізичній особі-підприємцю 

Коломиць Наталії Федорівні для надання побутових послуг населенню 

(розміщення перукарні) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  



4. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади 

м. Борисполя по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 31,3 кв. м з 

приватним підприємством «ГУД ЛАЙН» для надання освітніх послуг 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 

5. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну 

дії договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 21.11.2016 № 580 по 

вул. 1 Травня, 4 загальною площею 201,5 кв. м з комунальним закладом 

Київської обласної ради «Київська обласна дитячо-юнацька спортивна 

школа» для проведення навчально-тренувальних занять з боксу 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 04.12.2009 № 262 по 

вул. Київський Шлях, 27 площею 89,1 кв. м з управлінням капітального 

будівництва міської ради для розміщення службових приміщень 

 

 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 01.06.2010 

№ 291 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 площею 52,0 кв. м з 

Бориспільською районною державною адміністрацією Київської області 

для розміщення архівного сектору Бориспільської райдержадміністрації 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 

8. Про затвердження проектів (схем) організації дорожнього руху на вулицях 

міста Бориспіль 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 

9. Про розгляд листа ФОП Паук К.С. щодо включення приміщення, яке 

знаходиться по вул. Головатого, 15, площею 83,4 кв. м до переліку 

об’єктів, що підлягають відчуженню у 2019 році 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 



10. Інформація про вільні приміщення 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 

11. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу 

основних засобів, матеріалів та необоротних активів на баланс підприємств 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 

12. Про надання дозволу реабілітаційній установі змішаного типу для інвалідів 

та дітей-інвалідів «Наш Дім» імені Валентини Бондаренко на передачу 

транспортного засобу комунальному підприємству «Житлово-

експлуатаційна контора-1» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 

13. Про надання дозволу Бориспільському міському центру спорту та 

фізичного здоров’я населення Бориспільської міської ради на списання з 

балансу основних засобів 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 

14. 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. Лермонтова, 22 

площею 79,2 кв. м з фізичною особою-підприємцем Крохмалюком 

Олексієм Андрійовичем для надання освітніх послуг (проведення занять зі 

спортивних бальних танців) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. -  начальник ГУ ЖКГ  

 
 


