
 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 89 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 17 січня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                               305 кімната  

 

Присутні члени комісії:   Грона Є.М. 

 Шалімов І.В.                                                                                                                       

                                                                               Романов О.М. 

                                                                               Адамовський Ю.О.   

                                          

Відсутні члени комісії:                                     Нагорний В.В.  

                                                                                 

Засідання веде: заступник голови комісії       Грона Є.М. 

   

Протокол веде: секретар комісії         Шалімов І.В. 

 

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

реєстраційної служби Степаненко Т.Г., депутат міської ради Верес О.О.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 1. Про надання дозволу комунальному підприємству «Житлово-

експлуатаційна контора-1» на укладення договору оренди з викупом кімнати 

№ 47 гуртожитку по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі із громадянкою 

Кубрак Надією Тимофіївною. 

 

 2. Про надання дозволу комунальному підприємству «Житлово-

експлуатаційна контора-1» на укладення договору оренди кімнати № 17 

гуртожитку по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянином 

Коваленком Русланом Івановичем. 

 

 3. Про надання дозволу комунальному підприємству «Житлово-

експлуатаційна контора-1» на укладення договору оренди житлового 



будинку № 42 по вулиці Пушкіна у місті Борисполі з громадянином Франц 

Віктором Петровичем. 

 

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 01.02.2016 № 535 по вул. 

Європейська, 4 площею 41,2 кв. м з громадською організацією «Асоціація 

учасників АТО Бориспільщини» для розміщення громадської організації на 

площі, що не використовується для провадження підприємницької 

діяльності. 

 

5. 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 по вул. Володимира Момота, 46 

площею 16,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем Семеновою Юлією 

Василівною для розміщення складу. 

 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 20 листопада 2018 

року № 3793-47-VІI «Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на внесення 

укладення договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. 

Київський Шлях, 73 площею 650,2 кв. м з управлінням містобудування та 

архітектури Бориспільської міської ради для розміщення службових 

приміщень. 

 

 7. Про хід виконання робіт по державній реєстрації прав власності на 

об’єкти комунального майна. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» на укладення договору 

оренди з викупом кімнати № 47 гуртожитку по вулиці Бежівка, 1 у місті 

Борисполі із громадянкою Кубрак Надією Тимофіївною». 

ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

 2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» на укладення договору 

оренди кімнати № 17 гуртожитку по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з 

громадянином Коваленком Русланом Івановичем». 

ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 



ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» на укладення договору 

оренди житлового будинку № 42 по вулиці Пушкіна у місті Борисполі з 

громадянином Франц Віктором Петровичем». 

ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «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 01.02.2016 № 535 по вул. Європейська, 4 площею 

41,2 кв. м з громадською організацією «Асоціація учасників АТО 

Бориспільщини» для розміщення громадської організації на площі, що не 

використовується для провадження підприємницької діяльності». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

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 договору оренди індивідуально визначеного 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Володимира Момота, 46 площею 16,1 кв. м з фізичною 

особою-підприємцем Семеновою Юлією Василівною для розміщення 

складу». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

6. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 20 листопада 2018 року № 3793-47-VІI «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на внесення укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 73 площею 650,2 кв. м з 

управлінням містобудування та архітектури Бориспільської міської ради для 

розміщення службових приміщень». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

 7. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про хід виконання робіт по державній 

реєстрації прав власності на об’єкти комунального майна». 



ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: головному управлінню житлово-комунального 

господарства провести роботи по оформленню реєстрації прав власності на 

об’єкти комунального майна. – «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. 

 

Заступник голови комісії      Грона Є.М. 

 

Секретар комісії        Шалімов І.В. 


