
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 93 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 21 березня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                               305 кімната  

 

Присутні члени комісії:   Грона Є.М. 

 Шалімов І.В. 

                                                                               Романов О.М.                                  

                                          

Відсутні члени комісії:      Нагорний В.В. 

    Адамовський Ю.О.                                                                                                                                                                                                                        

         

Засідання веде: заступник голови комісії        Грона Є.М. 

   

Протокол веде: секретар комісії                       Шалімов І.В. 

 

Запрошені та присутні: секретар міської ради Годунок Я.М., 

начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М., заступник начальника ГУ ЖКГ 

Коліденкова Н.О., депутати міської ради Верес О.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. 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 10.04.2012 № 382 по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 18 з виконавчим комітетом Бориспільської міської 

ради для розміщення трудового архіву виконавчого комітету Бориспільської 

міської ради. 

 

2. 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 04.05.2016 № 547 по вул. Київський Шлях, 124 

площею 10,0 кв. м з приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» для 

розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого 

мобільного зв’язку для розміщення антени. 

 

3. 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, 72 площею 

1,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Гайдай Галиною Богомилівною 

для розміщення автомату з виготовлення гарячих напоїв (кави та чаю). 

 

4. 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. 

 

5. 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 07.05.2013 № 436 по вул. 

Гагаріна, 1 площею 30,2 кв. м з фізичною особою-підприємцем Каракою 

Аллою Петрівною для розміщення торговельного об’єкта з продажу 

продовольчих товарів включаючи товари підакцизної групи (алкогольних та 

тютюнових виробів). 

 

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. Робітнича, 30  площею 46,8 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Кобзарем Сергієм Геннадійовичем для 

розміщення буфету без продажу товарів підакцизної групи. 

 

7. 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. 1 Травня, 25 площею 11,5 кв. м 

з фізичною особою-підприємцем Криворотовою Жанною Миколаївною для 

організації оздоровчої роботи (розміщення кабінету масажу). 

 

8. 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 17.05.2007 № 149 по вул. 

Бежівка, 1 площею 19,5 кв. м з адвокатом Кузьменком Валерієм 

Олексійовичем для здійснення адвокатської діяльності. 

 

9. 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. 1 Травня, 4 площею 8,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Міняйленком Романом Геннадійовичем для 

розміщення буфету без продажу товарів підакцизної групи. 

 

10. 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 01.03.2016 № 538 по вул. Київський 

Шлях, 31 площею 24,2 кв. м з Об`єднанням громадян єврейської 

національності «Єврейська громада» для розміщення громадської організації 

на площі, що не використовується для провадження підприємницької 

діяльності. 

 

11. 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 28.04.2010 № 288 по вул. Київський Шлях, 27 площею 12,1 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Раковичем Валерієм Васильовичем для 

надання побутових послуг населенню (хімчистка подушок). 

 

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

комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль до переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації. 

 

13. 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. Європейська, 4 площею 41,2 кв. 

м з громадським формуванням з охорони громадського порядку «СЕКТОР 

БЕЗПЕКИ» для розміщення громадського формування на площі, що не 

використовується для провадження підприємницької діяльності. 

 

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. Гришинська, 1  площею 72,5 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Усатюком Олександром 



Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення занять зі 

спортивних бальних танців. 

 

15. 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 30.11.2006 № 045 по вул. 

Головатого, 15 площею 169,6 кв. м та по вул. Шевченка, 4 площею 39,7 кв. м 

з приватним науково-виробничим медичним підприємством «Терра-Медіка». 

 

16. 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. 

 

17. Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту 

комунального підприємства «Виробниче управління комунального 

господарства» у новій редакції. 

 

18. Про затвердження Статуту УПРАВЛЯЮЧОГО 

МУНІЦИПАЛЬНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА-1 в новій 

редакції. 

 

19. Про надання згоди на прийняття безоплатно від головного 

управління Національної гвардії України до комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя квартир по вул. Головатого, 76 та 

вул. Головатого, 76-А у м. Бориспіль. 

 

20. Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» на списання основних засобів. 

 

21. Про передачу комунальному підприємству водопровідно - 

каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від Управління освіти і 

науки Бориспільської міської ради основних засобів. 

 

22. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради в оперативне управління. 

 

23. 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. 

 

24. Інформація про вільні приміщення. 



 

25. Про розгляд листа  громадянина Деркача А.В. щодо надання в 

довгострокову оренду базу відпочинку «Мрія» в с. Кийлів. 

 

26. Про розгляд заяви  ФОП Вигівська С.В. щодо надання в оренду 

приміщення площею 3 кв. м по вул. Київський Шлях, 27 у м. Бориспіль для 

надання послуг з ремонту взуття. 

 

27. Про розгляд листа КП «Бориспільська центральна аптека № 24» 

щодо надання в оренду частини нежитлового приміщення площею 18 кв. м 

по вул. Лютнева, 12 у м. Бориспіль. 

 

28. Про розгляд заяви ФОП Усатюк О.В. щодо передачу в оренду 

нежитлове приміщення площею 70 кв. м по вул. Володимира Момота, 1 у                         

м. Бориспіль для проведення занять зі спортивних бальних танців. 

 

29. Про розгляд листа ГО МПК «Ратоборець» щодо продовження 

договору оренди нежитлових приміщень по вул. Глібова, 1 площею 91,3 кв. 

м. 

 

30. Про розгляд заяви ТОВ «Євробуд-17»  щодо надання в оренду 

нежитлове приміщення по вул. Київський Шлях, 124 для розміщення офісу 

та бази підприємства. 
 

 31. Про надання дозволу комунальному підприємству 

«ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на списання транспортного засобу. 

 

 32. Про розгляд звернення мешканців будинку по вул. Завокзальна, 17. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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 10.04.2012 № 382 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 з 

виконавчим комітетом Бориспільської міської ради для розміщення 

трудового архіву виконавчого комітету Бориспільської міської ради». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

2. 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 04.05.2016 

№ 547 по вул. Київський Шлях, 124 площею 10,0 кв. м з приватним 

акціонерним товариством «ВФ Україна» 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» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

3. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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, 72 площею 1,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Гайдай Галиною Богомилівною для розміщення автомату з 

виготовлення гарячих напоїв (кави та чаю)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

4. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 

0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

5. 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 07.05.2013 № 436 по вул. Гагаріна, 1 площею 30,2 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Каракою Аллою Петрівною для 

розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів 

включаючи товари підакцизної групи (алкогольних та тютюнових виробів)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 



6. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 

0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

7. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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. 1 Травня, 25 площею 11,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Криворотовою Жанною Миколаївною для організації 

оздоровчої роботи (розміщення кабінету масажу)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

8. 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 17.05.2007 № 149 по вул. Бежівка, 1 площею 

19,5 кв. м з адвокатом Кузьменком Валерієм Олексійовичем для здійснення 

адвокатської діяльності». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

9. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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. 1 Травня, 4 площею 8,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Міняйленком Романом Геннадійовичем для розміщення буфету 

без продажу товарів підакцизної групи». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 



10. 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 від 01.03.2016 № 538 по вул. Київський Шлях, 31 площею 24,2 кв. 

м з Об`єднанням громадян єврейської національності «Єврейська громада» 

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» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

11. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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 28.04.2010 № 288 по вул. Київський 

Шлях, 27 площею 12,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем Раковичем 

Валерієм Васильовичем для надання побутових послуг населенню (хімчистка 

подушок)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

12. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про Порядок подання та розгляду заяв 

про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Бориспіль до переліку об’єктів, що підлягають приватизації». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 

0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

13. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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. Європейська, 4 площею 41,2 кв. м з громадським 

формуванням з охорони громадського порядку «СЕКТОР БЕЗПЕКИ» для 

розміщення громадського формування 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» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 



14. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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. Гришинська, 1  площею 72,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для надання 

освітніх послуг (проведення занять зі спортивних бальних танців». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

15. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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 30.11.2006 № 045 по вул. Головатого, 15 площею 169,6 кв. м та 

по вул. Шевченка, 4 площею 39,7 кв. м з приватним науково-виробничим 

медичним підприємством «Терра-Медіка». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

16. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: запросити на наступне засідання комісії ФОП 

Шмерхльову Т.О. та ФОП Волковського М.Г. Перенести розгляд даного 

питання на наступне засідання комісії. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

17. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про збільшення статутного капіталу та 

затвердження Статуту комунального підприємства «Виробниче управління 

комунального господарства» у новій редакції». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

18. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про затвердження Статуту 

УПРАВЛЯЮЧОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА-1 в новій редакції». 



ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

19. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про надання згоди на прийняття 

безоплатно від головного управління Національної гвардії України до 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя квартир по 

вул. Головатого, 76 та вул. Головатого, 76-А у м. Бориспіль». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

20. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про надання дозволу комунальному 

підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» на списання 

основних засобів». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

21. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про передачу комунальному 

підприємству водопровідно - каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» від Управління освіти і науки Бориспільської міської 

ради основних засобів. 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

22. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про передачу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя Будинку 

дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради в 

оперативне управління». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

23. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: комісії здійснити виїзне засідання 22.03.2019 року об 

14.00 для обстеження приміщень. Запросити на наступне засідання комісії 

Римарчука П.К. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 



 

24. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Інформація про вільні приміщення». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: ГУ ЖКГ замовити незалежну оцінку та погодити мету 

використання оренди комунального майна для оголошення намірів в 

засобах масової інформації за адресами: 

- вул. Лютнева, 12 нежитлове приміщення площею 18,0 кв. м. для 

розміщення аптечного пункту, що реалізує готові ліки. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» 

- 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

- вул. Київський Шлях, 27 нежитлове приміщення площею 3,0 кв. для 

надання побутових послуг населенню (ремонт взуття). – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 

0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

- вул. Володимира Момота, 16-а, нежитлове приміщення площею 

70,0 кв. м.  для проведення занять зі спортивних бальних танців. – «ЗА» - 3; 

«ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

Вул. Київський Шлях, 2/6 модульна споруда з навісом, загальною 

площею 71,9 кв. м. – Комісії  здійснити виїзд 22.03.2019 р. об 15.10. 

Заслухати на наступному засіданні комісії. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Вул. Київський Шлях, 2-а, нежитлове підвальне приміщення площею 

114,9 кв. м. - Комісії здійснити виїзд  22.03.2019р. об. 15.00 для обстеження 

приміщення. Заслухати на наступному засіданні комісії. – «ЗА» - 3; 

«ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Вул. Київський Шлях, 75 нежитлове підвальне приміщення площею 

406,3 кв. м. – ГУ ЖКГ вивчити попит на дане приміщення. Заслухати на 

наступному засіданні комісії. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Вул. Київський Шлях, 27 нежитлове підвальне приміщення площею 77 

кв. м. – Комісії здійснити виїзд  22.03.2019 р. об 15.15 для обстеження 

приміщення. Заслухати на наступному засіданні комісії. – «ЗА» - 3; 

«ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. ; 

Вул. Київський Шлях, 27.– Комісії здійснити виїзд  22.03.2019 р. об 

15.15 для обстеження приміщення. Заслухати на наступному засіданні 

комісії. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

 

25. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про розгляд листа  громадянина Деркача 

А.В. щодо надання в довгострокову оренду базу відпочинку «Мрія» в с. 

Кийлів». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 

0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

 

26. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про розгляд заяви  ФОП Вигівська С.В. 

щодо надання в оренду приміщення площею 3 кв. м по вул. Київський Шлях, 

27 у м. Бориспіль для надання послуг з ремонту взуття». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  



ВИРІШИЛИ: ГУ ЖКГ замовити незалежну оцінку та погодити мету 

використання оренди комунального майна для оголошення намірів в засобах 

масової інформації за адресою вул. Київський Шлях, 27 площею 3 кв. м для 

надання побутових послуг населенню (ремонт взуття). – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 

0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

 

27. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про розгляд листа КП «Бориспільська 

центральна аптека № 24» щодо надання в оренду частини нежитлового 

приміщення площею 18 кв. м по вул. Лютнева, 12 у м. Бориспіль». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: ГУ ЖКГ замовити незалежну оцінку та погодити мету 

використання оренди комунального майна для оголошення намірів в засобах 

масової інформації за адресою вул. Лютнева, 12 площею 18 кв. м для 

розміщення аптечного пункту, що реалізує готові ліки. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» 

- 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

 

28. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про розгляд заяви ФОП Усатюк О.В. 

щодо передачу в оренду нежитлове приміщення площею 70 кв. м по вул. 

Володимира Момота, 16-а у м. Бориспіль для проведення занять зі 

спортивних бальних танців». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: ГУ ЖКГ замовити незалежну оцінку та погодити мету 

використання оренди комунального майна для оголошення намірів в засобах 

масової інформації за адресою вул. Володимира Момота, 16-а площею 70 кв. 

м для проведення занять зі спортивних бальних танців». – «ЗА» - 3; 

«ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

 

29. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про розгляд листа ГО МПК «Ратоборець» 

щодо продовження договору оренди нежитлових приміщень по вул. Глібова, 

1 площею 91,3 кв. м». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: комісія рекомендує внести зміни до договору в частині 

зміни виду діяльності з проведення занять різними видами спорту на 

розміщення громадських організацій та встановити орендну ставку 

відповідно до Положення про порядок передачі в оренду об’єктів 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя в новій редакції. 

Комісія рекомендує провести роботи по заміні батарей опалювання за 

рахунок власника приміщення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 

0. 

30. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про розгляд заяви ТОВ «Євробуд-17»  

щодо надання в оренду нежитлове приміщення по вул. Київський Шлях, 124 

для розміщення офісу та бази підприємства». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  



ВИРІШИЛИ: комісії здійснити виїзд для обстеження приміщення.          

ГУ ЖКГ надати інформацію про вільне приміщення. Заслухати на 

наступному засіданні комісії. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

31. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на списання транспортного 

засобу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

32. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про розгляд звернення мешканців 

будинку по вул. Завокзальна, 17». 

ДОПОВІДАВ: депутат міської ради Романов О.М.  

ВИРІШИЛИ: комісія рекомендує винести на бюджетну комісію  

пропозицію про виділення 155 000,00 грн на поточний ремонт та заміну вікон 

приміщень першого поверху, що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади міста Борисполя будинку по вул. Завокзальна, 17. – 

«ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

  

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. 


