
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 104 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 15 серпня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                              305 кімната  

 

Присутні члени комісії:   Нагорний В.В. 

 Грона Є.М.  

 Шалімов І.В.       

   

Відсутні члени комісії:     Адамовський Ю.О. 

 Романов О.М.  

                                                        

Засідання веде: голова комісії Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: секретар комісії Шалімов І.В. 

 

Запрошені та присутні: заступник міського голови Пасенко Л.В. 

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

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради 

Київської області. 

 

2. Про надання головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради 

повноважень на підписання договору про спільне використання 

технологічних електричних мереж комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя з приватним акціонерним товариством 

«Київобленерго» 



 

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 01.02.2019 № 646 по вул. Лермонтова, 22-а 

площею 79,2 кв. м з фізичною особою-підприємцем Крохмалюком Олексієм 

Андрійовичем для проведення занять зі спортивних бальних танців. 

 

4. 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 19.12.2018 № 636 по вул. Привокзальна, 14-а 

площею 22,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Крохмалюком Олексієм 

Андрійовичем для проведення занять зі спортивних бальних танців. 

 

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 33,2 кв. м з комунальним 

підприємством «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» для 

розміщення абонентського відділу управляючої компанії з надання послуги 

на управління багатоквартирними будинками. 

 

6. Інформація про вільні приміщення. 

 

7. Про розгляд листа ГО «Бориспільська академія танцювального 

спорту «Діамант» щодо надання в оренду приміщення площею 416,7 кв. м 

по                вул. Робітнича, 30. 

 

8. Про розгляд листа ТОВ «Дитяча спортивно-танцювальна школа 

«Фенікс» щодо надання в оренду приміщення площею 416,7 кв. м по                                    

вул. Робітнича, 30. 

 

9. Про розгляд листа  ФОП Волинець Д.І. щодо надання в оренду 

приміщення площею 71,6 кв.м  по вул. Скіфська, 21 для надання освітніх 

послуг. 

 

10. Про розгляд заяви Золіна О.Г. про включення об’єкта права 

комунальної власності до переліку об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації, нежитлове приміщення по вул. Героїв Небесної 

Сотні, 32. 

 

11. Про розгляд заяви Листовничого П.П. про включення об’єкта 

права комунально власності до переліку об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації, нежитлове приміщення по вул. Героїв Небесної 

Сотні, 32 



12. Про розгляд заяви ПП «Норд інвест плюс» про включення об’єкта 

права комунально власності до переліку об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації, нежитлове приміщення по вул. Героїв Небесної 

Сотні, 32. 

 

13. Про розгляд заяви ПП «Автотранс ЛЛС» про включення об’єкта 

права комунально власності до переліку об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації, нежитлове приміщення по вул. Героїв Небесної 

Сотні, 32. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про створення комунального 

некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» 

Бориспільської міської ради Київської області». 

ДОПОВІДАВ: заступник міського голови Пасенко Л.В. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання головному управлінню 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської 

міської ради повноважень на підписання договору про спільне 

використання технологічних електричних мереж комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя з приватним акціонерним 

товариством «Київобленерго». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

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 01.02.2019 

№ 646 по вул. Лермонтова, 22-а площею 79,2 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Крохмалюком Олексієм Андрійовичем для 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. 

 

4. 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 19.12.2018 

№ 636 по вул. Привокзальна, 14-а площею 22,0 кв. м з фізичною особою-



підприємцем Крохмалюком Олексієм Андрійовичем для 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. 

 

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 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: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

6. 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. Робітнича, 30 нежитлове приміщення спортивної зали площею 

416,7 кв. м для розміщення суб’єктів господарювання, діяльність яких 

спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 

(проведення занять з художньої гімнастики). – «ЗА» - Одноголосно; 

- вул. Скіфська, 21 нежитлове приміщення площею 71,6 кв. м для 

надання освітніх послуг (вивчення англійської мови). – «ЗА» - Одноголосно. 

 

7. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ГО «Бориспільська 

академія танцювального спорту «Діамант» щодо надання в оренду 

приміщення площею 416,7 кв. м по вул. Робітнича, 30». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

8. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ТОВ «Дитяча 

спортивно-танцювальна школа «Фенікс» щодо надання в оренду 

приміщення площею 416,7 кв. м по вул. Робітнича, 30». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

9. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа  ФОП Волинець Д.І. 

щодо надання в оренду приміщення площею 71,6 кв.м  по вул. Скіфська, 21 

для надання освітніх послуг». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 



 

10. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд заяви Золіна О.Г. про 

включення об’єкта права комунальної власності до переліку об’єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації, нежитлове приміщення по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 32». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. Розглянути питання 

повторно при формуванні переліку об’єктів, що підлягають приватизації. – 

«ЗА» - Одноголосно. 

 

11. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд заяви Листовничого П.П. 

про включення об’єкта права комунально власності до переліку об’єктів 

малої приватизації, що підлягають приватизації, нежитлове приміщення по 

вул. Героїв Небесної Сотні, 32».  

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. Розглянути питання 

повторно при формуванні переліку об’єктів, що підлягають приватизації. – 

«ЗА» - Одноголосно. 

 

12. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд заяви ПП «Норд інвест 

плюс» про включення об’єкта права комунально власності до переліку 

об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, нежитлове 

приміщення по вул. Героїв Небесної Сотні, 32». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. Розглянути питання 

повторно при формуванні переліку об’єктів, що підлягають приватизації. – 

«ЗА» - Одноголосно. 

 

13. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд заяви ПП «Автотранс ЛЛС» 

про включення об’єкта права комунально власності до переліку об’єктів 

малої приватизації, що підлягають приватизації, нежитлове приміщення по 

вул. Героїв Небесної Сотні, 32». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. Розглянути питання 

повторно при формуванні переліку об’єктів, що підлягають приватизації. – 

«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.  

Секретар комісії   Шалімов І.В. 


