
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 103 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 08 серпня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                              305 кімната  

 

Присутні члени комісії:   Нагорний В.В. 

 Грона Є.М.  

 Адамовський Ю.О. 

 Романов О.М. 

   

Відсутні члени комісії:                                 Шалімов І.В.       

                                                             

Засідання веде: голова комісії Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: голова комісії Нагорний В.В. 

 

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

начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О., депутат міської ради Верес О.О., 

директор НВК «Ліцей «Дизайн-освіта ім. П. Чубинського» Семчик Н.О., 

ФОП Москальова В.І., директор УМКП-1 Вошкулат В.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд листа управління освіти і науки щодо продовження 

договору оренди приміщення по вул. Головатого, 32-а з ФОП Москальовою 

В.І. 

2. Звіт директора УМКП-1 Вошкулата В.В. про роботу підприємства 

за                2018 рік та І квартал 2019 року. 

 

3. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну 



дії договору оренди нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 29.09.2010 № 301 по 

вул. Глибоцька, 81 площею 51,8 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Аптека.194» для розміщення аптеки, що реалізує готові 

ліки. 

 

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. Френкеля, 8 площею 13,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для надання освітніх послуг 

(вивчення англійської мови). 

 

5. 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. Київський Шлях, 27 площею 24,1 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Євробуд-17» для розміщення офісу. 

 

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 по вул. Київський Шлях, 27 площею 33,2 кв. м з комунальним 

підприємством «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» для 

розміщення абонентського відділу управляючої компанії з надання послуги 

на управління багатоквартирними будинками. 

 

7. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну  

дії договору оренди нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 03.10.2016 № 565 (частину 

металевої димової труби) по вул. Сергія Оврашка, 13 з товариством з 

обмеженою відповідальністю «лайфселл» для розміщення операторів 

телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного зв’язку (для 

розміщення антени). 

 

8. 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. Київський Шлях, 2-а площею 27,9 кв. м з громадською 

організацією «Рідня» для розміщення громадської організації на площі, що 

не використовується для провадження підприємницької діяльності. 

 

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 01.03.2017 № 593 по вул. 



Володимира Момота, 16-а площею 162,0 кв. м з громадською організацією 

«Академія футболу «Фаворит» для проведення занять з футболу. 

 

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 01.03.2018 № 611 по вул. Глибоцька, 122 площею 321,0 кв. м 

з громадською організацією «Академія футболу «Фаворит» для проведення 

занять з футболу. 

 

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 01.03.2018 № 612 по вул. 

Соборна, 3 площею 269,1 кв. м з громадською організацією «Академія 

футболу «Фаворит» для проведення занять з футболу. 

 

 12. Інформація про вільні приміщення  

 

13. Про розгляд листа ФОП Величко І.І. щодо передачі в оренду 

нежитлове приміщення площею 32,8 кв. м по вул. Київський Шлях, 27 для 

розміщення салону краси. 

 

14. Про розгляд листа ФОП Величко І.І. щодо передачі в оренду 

нежитлове приміщення площею 32,8 кв. м по вул. Київський Шлях, 27 для 

розміщення офісу. 

 

15. Про розгляд листа ФОП Усатюк О.В. щодо передачі в оренду 

нежитлове приміщення площею 302,4 кв. м по вул. Робітнича, 30 для 

проведення занять спортивними бальними танцями. 

 

16. Про розгляд листа Бориспільської спілки спортивного сучасного 

танцю щодо передачі в оренду нежитлове приміщення площею 112,3 кв. м 

по    вул. Робітнича, 30 для проведення занять спортивними бальними 

танцями. 

 

17. Про розгляд листа ФОП Усатюк О.В. щодо передачі в оренду 

нежитлове приміщення площею 118,7 кв. м по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 

для проведення занять спортивними бальними танцями. 

 

18. Про розгляд листа ФОП Якушева К.І. щодо передачі в оренду 

нежитлове приміщення площею 25 кв. м по вул. Київський Шлях, 27. 

 

19. Про розгляд скарги мешканців мікрорайону Нестерівка на 

несанкціоноване звалище та зарості амброзії на території, що перебуває на 

балансі Управління освіти і науки Бориспільської міської ради. 



 

20. Про розгляд звернення мешканців пров. Тарасівський щодо 

встановлення пішохідного переходу через вул. Шевченка до пров. 

Тарасівський.  

 

21. Про узаконення обмежувачів руху по вул. О. Вишні. 
  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа управління освіти і 

науки щодо продовження договору оренди приміщення по вул. Головатого, 

32-а з ФОП Москальовою В.І.». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: ГУ ЖКГ підготувати проект рішення щодо продовження 

терміну дії договору оренди по вул. Головатого, 32-а з ФОП Москальовою 

В.І. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Звіт директора УМКП-1 Вошкулата В.В. 

про роботу підприємства за 2018 рік та І квартал 2019 року». 

ДОПОВІДАВ: директор УМКП-1 Вошкулат В.В. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома.  

 

3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 29.09.2010 

№ 301 по вул. Глибоцька, 81 площею 51,8 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Аптека.194» для розміщення аптеки, що реалізує готові 

ліки». 

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 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. Френкеля, 8 площею 

13,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для 

надання освітніх послуг (вивчення англійської мови)». 

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 нерухомого майна комунальної 



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

площею 24,1 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Євробуд-

17» 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. 

 

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 по вул. Київський Шлях, 27 

площею 33,2 кв. м з комунальним підприємством «Житлове ремонтно-

експлуатаційне управління» для розміщення абонентського відділу 

управляючої компанії з надання послуги на управління багатоквартирними 

будинками». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на додивчення. – «ЗА» - 

Одноголосно. 

 

7. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 03.10.2016 

№ 565 (частину металевої димової труби) по вул. Сергія Оврашка, 13 з 

товариством з обмеженою відповідальністю «лайфселл» для розміщення 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного 

зв’язку (для розміщення антени)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

8. 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 по вул. Київський Шлях, 2-а 

площею 27,9 кв. м з громадською організацією «Рідня» для розміщення 

громадської організації на площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності». 

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 01.03.2017 № 593 по вул. Володимира Момота, 



16-а площею 162,0 кв. м з громадською організацією «Академія футболу 

«Фаворит» для проведення занять з футболу». 

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 01.03.2018 № 611 по вул. Глибоцька, 122 площею 

321,0 кв. м з громадською організацією «Академія футболу «Фаворит» для 

проведення занять з футболу». 

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 01.03.2018 № 612 по вул. Соборна, 3 площею 

269,1 кв. м з громадською організацією «Академія футболу «Фаворит» для 

проведення занять з футболу». 

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: «Інформація про вільні приміщення».  

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: ГУ ЖКГ провести незалежну оцінку та погодити мету 

використання оренди комунального майна для оголошення намірів в 

засобах масової інформації за адресами: 

- вул. Київський Шлях, 27 нежитлове приміщення першого поверху 

загальною площею 32,8 кв. м (в технічному паспорті кімната № 15,16) для 

розміщення торговельного об'єкту з продажу непродовольчих товарів 

дитячого асортименту. У зв’язку з конфліктом інтересів у голосуванні не 

бере участь Романов О.М.– «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

- вул. Головатого, 15 нежитлове приміщення першого поверху 

загальною площею 109,1 кв. м для розміщення торговельного об’єкту з 

продажу непродовольчих товарів. – «ЗА» - Одноголосно; 

- вул. Київський Шлях, 2/6, модульна споруда з навісом 23,7 кв. м. 

Першому заступнику міського голови Корнійчуку М.П. спільно з ГУ ЖКГ 

звернутися до ПрАТ «Київобленерго» щодо отримання технічних умов на 

приєднання до електромережі компанії. – «ЗА» - Одноголосно; 



- вул. Робітнича, 30 нежитлове приміщення хореографічної зали 

площею 111,4 кв. м для проведення занять спортивними бальними 

танцями. – «ЗА» - Одноголосно; 

- вул. Робітнича, 30 нежитлове приміщення хореографічної зали 

площею 111,4 кв. м та частина підвального приміщення площею 184,1 кв. 

м для проведення занять спортивними бальними танцями. – «ЗА» - 

Одноголосно; 

- вул. Героїв Небесної Сотні, 1 нежитлове підвальне приміщення 

площею 118,7 кв. м для проведення занять спортивними бальними 

танцями. – «ЗА» - Одноголосно; 

ГУ ЖКГ провести заходи по оформленню права власності на 

нерухоме майно за адресами вул. Європейська, 2 та вул. Нижній Вал, 2. – 

«ЗА» - Одноголосно. 

ГУ ЖКГ провести процедуру здачі в оренду нежитлового підвального 

приміщення по вул. Київський Шлях, 75 (колишній магазин «Буратіно») 

після розірвання договору з попереднім орендарем. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

13. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ФОП Величко І.І. 

щодо передачі в оренду нежитлове приміщення площею 32,8 кв. м по вул. 

Київський Шлях, 27 для розміщення салону краси». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

14. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ФОП Величко І.І. 

щодо передачі в оренду нежитлове приміщення площею 32,8 кв. м по вул. 

Київський Шлях, 27 для розміщення офісу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

15. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ФОП Усатюк О.В. 

щодо передачі в оренду нежитлове приміщення площею 302,4 кв. м по вул. 

Робітнича, 30 для проведення занять спортивними бальними танцями». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: : інформацію прийняли до відома. 

 

16. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа Бориспільської спілки 

спортивного сучасного танцю щодо передачі в оренду нежитлове 

приміщення площею 112,3 кв. м по    вул. Робітнича, 30 для проведення 

занять спортивними бальними танцями». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

17. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ФОП Усатюк О.В. 

щодо передачі в оренду нежитлове приміщення площею 118,7 кв. м по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 1 для проведення занять спортивними бальними 

танцями. 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 



ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

18. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ФОП Якушева К.І. 

щодо передачі в оренду нежитлове приміщення площею 25 кв. м по вул. 

Київський Шлях, 27». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

19. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд скарги мешканців 

мікрорайону Нестерівка на несанкціоноване звалище та зарості амброзії на 

території, що перебуває на балансі Управління освіти і науки 

Бориспільської міської ради». 

ДОПОВІДАВ: депутат округу №7 Романов О.М. 

ВИРІШИЛИ: Управлінню освіти і науки звернутися  до КП «ВУКГ» 

та надати перелік земельних ділянок, які перебувають у них на балансі з 

проханням провести прибирання та санітарну очистку відповідних 

територій.  

Відділу контролю за благоустроєм міста здійснити обстеження 

мікрорайону Нестерівка на предмет дотримання нормативного санітарного 

стану територій та вжити заходи щодо усунення виявлених недоліків. – 

«ЗА» - Одноголосно. 

 

20. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд звернення мешканців пров. 

Тарасівський щодо встановлення пішохідного переходу через вул. 

Шевченка до пров. Тарасівський».  

ДОПОВІДАВ: депутат округу № 21 Нагорний В.В. 

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

представниками патрульної поліції провести обстеження та надати 

відповідь заявникам стосовно можливості встановлення пішохідного 

переходу. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

21. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про узаконення обмежувачів руху по 

вул. О. Вишні». 

ДОПОВІДАВ: депутат міської ради Адамовський Ю.О. 

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

представниками патрульної поліції провести заходи по узаконенню 

обмежувачів руху по вул. О. Вишні. – «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.  

 


