
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 92 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 21 лютого 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                               305 кімната  

 

Присутні члени комісії:   Нагорний В.В. 

                                                                               Романов О.М. 

                                                                               Адамовський Ю.О.   

                                          

Відсутні члени комісії:         Шалімов І.В.                                                                                                                                                 

                                                                               Грона Є.М. 

  

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., начальник відділу взаємодії з 

роботодавцями БМЦЗ Потайчук О.В., депутати міської ради Верес О.О., 

Добровольська М.С., директор КП ВКГ «Бориспільводоканал» Гануш О.М., 

голова правління «БМСТ» Римарчук П.К. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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. 

 

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

комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль до переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації. 

 



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». 

 

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». 

 

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. 

 

6. Про розгляд листа  Бориспільського міського споживчого товариства 

щодо надання в суборенду приміщень згідно договору оренди від 29.12.2006                   

№ 12. 

 

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. 

 

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. 

 

9. Інформація про вільні приміщення. 

 

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. 

 

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. 

 

12. Про надання поштової адреси об’єкту нерухомого майна – 

військового містечка  №1 Бориспільського гарнізону Київського квартирно – 



експлуатаційного управління Міністерства оборони України у місті 

Борисполі. 

 

13. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту, поточного ремонту, 

технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням 

бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та 

організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про внесення змін та доповнень до 

Програми організації та проведення оплачуваних громадських та інших робіт 

тимчасового характеру на 2018 – 2020 роки у місті Борисполі». 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу взаємодії з роботодавцями БМЦЗ 

Потайчук О.В. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

2. 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 доопрацювання. – «ЗА» - 3; 

«ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

3. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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». 

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 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». 



ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення за умови надання ТОВ 

«МК» гарантійних зобов’язань по виконанню робіт по закільцюванню 

водопровідної труби діаметром 300 мм та відновлення асфальтного покриття 

у разі його пошкодження в термін до кінця вересня місяця 2019 року на 

ділянці від ЗОШ №6 до аварійно-диспетчерської служби ПАТ «Київоблгаз». 

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

 

5. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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». 

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 розгляд листа  Бориспільського 

міського споживчого товариства щодо надання в суборенду приміщень 

згідно договору оренди від 29.12.2006 № 12». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення.  

Керівництву БМСТ розглянути можливість надання 11 кв.м. по вул. 

Київський Шлях, 75 для облаштування вхідної групи. 

Звернутися до Бюджетної комісії з пропозицією на виділення коштів 

для проведення заходів з підвищення енергоефективоності приміщення по 

вул. Завокзальна, 17. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

7. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: заявнику розглянути дане питання на зборах 

співвласників  багатоквартирного будинку. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

8. 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, 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. 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: заявнику розглянути дане питання на зборах 

співвласників  багатоквартирного будинку. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

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

- вул. Робітнича, 30 нежитлове приміщення площею 46,8 кв. м.– 

Інформацію прийняли до відома. 

ГУ ЖКГ замовити незалежну оцінку та погодити мету використання 

оренди комунального майна для оголошення намірів в засобах масової 

інформації за адресами: 

- вул. Ватутіна, 69 нежитлове приміщення для розміщення 

торговельного об’єкту з продажу непродовольчих товарів або іншого 

використання майна. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

- вул. Київський Шлях, 75 нежитлове підвальне приміщення для 

розміщення громадської організації або інше використання майна. – «ЗА» - 3; 

«ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

- вул. Київський Шлях, 75 нежитлове приміщення колишнього 

дитячого магазину «Антошка» під офіс або інше використання майна. – «ЗА» 

- 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

- вул. Київський Шлях, 72 нежитлове приміщення площею 

1,0 кв. м для розміщення автомату з виготовлення гарячих напоїв. – «ЗА» - 3; 

«ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

10. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: відмовити ФОП Кобзар С.Г. у зв’язку з узгодженням 

процедурних питань в організації роботи навчального закладу до 01 вересня 

2019 року. – «ЗА» - 3; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

11. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «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». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.  

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. ГУ ЖКГ зібрати 

пропозиції та вивчити попит на вільне приміщення по вул. Ватутіна, 69. – 

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

 

12. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про надання поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна – військового містечка  №1 Бориспільського гарнізону 

Київського квартирно – експлуатаційного управління Міністерства оборони 

України у місті Борисполі». 



ДОПОВІДАВ: начальник управління містобудування та архітектури 

Крикливець І.І. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

 13. ЗАСЛУХАЛИ питання:  «Про встановлення розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

(нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, 

поточного ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються 

із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних 

підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні 

гарантії». 

ДОПОВІДАВ: начальник УКБ Тимошенко В.С. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «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. 

 

Голова комісії         Нагорний В.В. 

 


