
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 96 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 02 травня 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 реєстраційної служби Степаненко 

Т.Г., заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному                          підприємству – 1 на укладення договору 

оренди з викупом частини блоку та кімнати № 58 у гуртожитку по вулиці 

Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянкою Коломієць Мариною Юлієвною. 

 

2. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному                    підприємству – 1 на укладення договору оренди 

кімнати № 14 по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянкою Гуйван 

Вітою Вікторівною. 

 



 3. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному                          підприємству – 1 на укладення договору 

оренди кімнати № 16 по вулиці Бежівка 1 у місті Борисполі з громадянкою 

Кононенко Валентиною Вікторівною. 

 

 4. Про надання дозволу Управляючому комунальному          

підприємству – 1 на укладення договору оренди кімнати № 21 гуртожитку 

по вул. Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянином Черкуновим Максимом 

Вікторовичем. 

 

5. 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, 27 площею 

3,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Вигівською Світланою 

Володимирівною для надання побутових послуг населенню (ремонт взуття). 

 

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. Лютнева, 12 площею 18,0 кв. м 

з комунальним підприємством «Бориспільська центральна аптека № 24» для 

розміщення аптечного пункту, що реалізує готові ліки. 

 

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. Київський Шлях, 27 площею 

7,3 кв. м з Комунальним підприємством «Виробниче управління 

комунального господарства» для розміщення абонентського відділу. 

 

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 12.07.2016 № 533 по вул. 

Київський Шлях, 24 площею 20,3 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Медгоризонт (МГ)» для розміщення панорамного 

апарату з використанням цифрової системи (ортопантомографу). 

 

9. Про затвердження Статуту комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» у новій 

редакції. 

 

10. Інформація про хід виконання Програми енергозбереження, 

енергоефективності та термомодернізації в житлових будинках міста 

Борисполя на 2015-2018 роки за 2018 рік. 

 



11. Інформація про хід виконання Програми забезпечення м. 

Борисполя якісною питною водою на 2006 – 2020 роки за 2018 рік. 

12. Інформація про вільні приміщення. 

 

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. 

Володимира Момота, 16-а площею 79,1 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для надання 

освітніх послуг (проведення занять зі спортивних бальних танців). 

 

14. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на 

укладення договору оренди нерухомого майна комунальної власності 

територіальної  

громади м. Борисполя – модульної споруди по вул. Київський Шлях, 2/6 

площею 27,3 кв. м з фізичною особою-підприємцем Каськів Оксаною 

Анатоліївною для розміщення кафе без продажу товарів підакцизної групи. 

 

15. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя від товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна 

компанія «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». 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди з викупом частини блоку та кімнати № 58 у гуртожитку по вулиці 

Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянкою Коломієць Мариною 

Юлієвною» 

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 Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди кімнати № 14 по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянкою 

Гуйван Вітою Вікторівною». 

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 Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди кімнати № 16 по вулиці Бежівка 1 у місті Борисполі з громадянкою 

Кононенко Валентиною Вікторівною». 

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 Управляючому 

комунальному підприємству – 1 на укладення договору оренди кімнати № 

21 гуртожитку по вул. Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянином 

Черкуновим Максимом Вікторовичем». 

ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 

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 індивідуально визначеного 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Київський  Шлях, 27 площею 3,0 кв. м з фізичною 

особою-підприємцем Вигівською Світланою Володимирівною для надання 

побутових послуг населенню (ремонт взуття)». 

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 індивідуально визначеного 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Лютнева, 12 площею 18,0 кв. м з комунальним 

підприємством «Бориспільська центральна аптека № 24» для розміщення 

аптечного пункту, 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. 

 

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. Київський Шлях, 27 площею 7,3 кв. м з Комунальним 



підприємством «Виробниче управління комунального господарства» для 

розміщення абонентського відділу». 

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 продовження терміну дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 12.07.2016 № 533 по вул. Київський Шлях, 24 

площею 20,3 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю 

«Медгоризонт (МГ)» для розміщення панорамного апарату з використанням 

цифрової системи (ортопантомографу)». 

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 затвердження Статуту комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» 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» - Одноголосно. 

 

10. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

енергозбереження, енергоефективності та термомодернізації в житлових 

будинках міста Борисполя на 2015-2018 роки за 2018 рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома.  

 

11. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

забезпечення м. Борисполя якісною питною водою на 2006 – 2020 роки за 

2018 рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома.  

 

12. 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 дерев’яні альтанки із захисними ролетами в 

кількості 5 шт. під інше використання майна. ГУ ЖКГ вивчити попит. – 

«ЗА» - Одноголосно. 

 

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. Володимира Момота, 16-а площею 79,1 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» - Одноголосно. 

 

14. 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 – модульної споруди по вул. 

Київський Шлях, 2/6 площею 27,3 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Каськів Оксаною Анатоліївною для розміщення кафе 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» - Одноголосно. 

 

15. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя від товариства з обмеженою 

відповідальністю «Будівельна компанія «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». 

ДОПОВІДАЛИ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

Депутат міської ради Адамовський Ю.О. з пропозицією підтримати 

пункт 1.1 запропонованого проекту рішення за рахунок пайової участі. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати виключити пункти 1.2 та 2.2 

запропонованого проекту рішення та передати до комунальної власності 

лише основні засоби зазначені в пункті 1.1, а саме: реконструкція ВЗВ 1 з 

заміною насосного агрегату 8НД8 на каскадну насосну станцію за адресою: 

м. Бориспіль, вул. Гоголя, 6а загальною кошторисною вартістю 2 795 328,00 

грн з ПДВ за рахунок пайової участі. – «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.  

       


