
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 106 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 19 вересня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                              305 кімната  

 

Присутні члени комісії:  Нагорний В.В. 

 Грона Є.М.  

 Шалімов І.В.       

 Романов О.М.  

 

Відсутні члени комісії:     Адамовський Ю.О. 

                                                        

Засідання веде: голова комісії Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: секретар комісії Шалімов І.В. 

 

Запрошені та присутні: керуюча справами Передерей Л.Л., начальник 

реєстраційної служби Степаненко Т.Г., заступник начальника ГУ ЖКГ 

Коліденкова Н.О. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 1. Про визначення порядку проведення громадського обговорення з 

питань добровільного об’єднання територіальних громад. 

 

 2. Про внесення змін до договору оренди житлового приміщення від 

30.05.2019 № 115, укладеного між Управляючим муніципальним 

комунальним підприємством – 1 та громадянкою Кононенко Валентиною 

Вікторівною. 

 

 3. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному                          підприємству – 1 на укладення договору 



оренди кімнати № 13 гуртожитку по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з 

громадянкою Ковтун Діаною Михайлівною. 

 

 4. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному                          підприємству – 1 на укладення договору 

оренди кімнат № 7, № 8 гуртожитку по вулиці Поповича, 10 у місті 

Борисполі з громадянкою Краснолуцькою Аллою Вікторівною. 

 

5. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії 

договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 01.11.2016 № 573 (частину 

металевої димової труби) по вул. Соборна, 8-а з приватним акціонерним 

товариством «Київстар» для розміщення операторів телекомунікацій, які 

надають послуги з рухомого мобільного зв’язку (для розміщення антени). 

 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії 

договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 01.11.2016 № 572 (частину 

металевої димової труби) по вул. Глібова, 3 з приватним акціонерним 

товариством «Київстар» для розміщення операторів телекомунікацій, які 

надають послуги з рухомого мобільного зв’язку (для розміщення антени). 

 

7. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя Дошкільному навчальному закладу 

(дитячий садок) «Віночок» Бориспільської міської ради Київської області в 

оперативне управління. 

 

8. Про надання дозволу комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на списання 

транспортного засобу. 

 

9. Про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяв про 

включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Бориспіль до переліку об’єктів, що підлягають приватизації. 

 

10. 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. Робітнича, 30 площею 111,4 

кв. м з громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного 

спортивного танцю» для надання освітніх послуг проведення занять з 

сучасного спортивного танцю. 

 

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 19.12.2006 № 073 по вул. Глибоцька, 81 площею 14,7 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Чубатюк Ольгою Іванівною для надання 

побутових послуг населенню (розміщення перукарні). 

 

12. 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 15.11.2016 № 575 

(частину металевої димової труби) по вул. Глібова, 3 з товариством з 

обмеженою відповідальністю «лайфселл» для розміщення операторів 

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

розміщення антени). 

 

13. 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. Робітнича, 30 площею 416,7 

кв. м з громадською організацією «Бориспільська міська академія 

танцювального спорту «ДІАМАНТ» для надання освітніх послуг 

(проведення занять зі спортивних бальних танців та художньої гімнастики). 

 

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 по вул. Робітнича, 30 площею 416,7 

кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Дитяча спортивно-

танцювальна школа «Фенікс» для надання освітніх послуг (проведення 

занять з художньої гімнастики). 

 

15. 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. Робітнича, 30 площею 295,5 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Усатюком Олександром 

Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення занять зі 

спортивних бальних танців). 

 

16. 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. Героїв 

Небесної Сотні, 1 площею 118,7 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Усатюком Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг 

(проведення занять зі спортивних бальних танців). 

 



17. 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. 

Скіфська, 21 площею 71,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Усатюком 

Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення 

занять зі спортивних бальних танців). 

 

18. 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, 97-а площею 33,0 кв. м з управлінням культури, молоді та 

спорту Бориспільської міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи. 

 

19. 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 40,4 кв. м з управлінням культури, молоді та спорту 

Бориспільської міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи. 

 

20. 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. Робітнича, 30 площею 416,7 

кв. м з громадською організацією «Спортивний клуб тхеквондо та балансу» 

для проведення занять з тхеквондо. 

 

21. 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 26.08.2019 № 672 по вул. Головатого, 19 площею 48,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Постернак Наталією Миколаївною для 

надання освітніх послуг. 

 

22. 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. Скіфська, 21 площею 71,6 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для надання 

освітніх послуг (вивчення англійської мови). 

 

23. Інформація про вільні приміщення. 



24. Про розгляд звернення мешканців будинків №92 та 94 по вул. 

Шевченка про облаштування зупинки громадського транспорту. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

 1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про визначення порядку проведення 

громадського обговорення з питань добровільного об’єднання 

територіальних громад». 

ДОПОВІДАВ: керуюча справами Передерей Л.Л. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

 2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до договору оренди 

житлового приміщення від 30.05.2019 № 115, укладеного між Управляючим 

муніципальним комунальним підприємством – 1 та 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. 

 

 3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди кімнати № 13 гуртожитку по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з 

громадянкою Ковтун Діаною Михайлівною». 

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 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди кімнат № 7, № 8 гуртожитку по вулиці Поповича, 10 у місті 

Борисполі з громадянкою Краснолуцькою Аллою Вікторівною». 

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 продовження терміну дії договору оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 01.11.2016 № 573 (частину металевої димової труби) по вул. 

Соборна, 8-а з приватним акціонерним товариством «Київстар» 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. 

 

6. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 01.11.2016 № 572 (частину металевої димової труби) по вул. 

Глібова, 3 з приватним акціонерним товариством «Київстар» 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. 

 

7. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про передачу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

Дошкільному навчальному закладу (дитячий садок) «Віночок» 

Бориспільської міської ради Київської області 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» - Одноголосно. 

 

8. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» 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» - Одноголосно. 

 

9. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до Порядку 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: 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 укладення договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Робітнича, 30 

площею 111,4 кв. м з громадською організацією «Бориспільська спілка 

сучасного спортивного танцю» для надання освітніх послуг проведення 

занять з сучасного спортивного танцю». 

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 19.12.2006 № 073 по вул. Глибоцька, 81 площею 

14,7 кв. м з фізичною особою-підприємцем Чубатюк Ольгою Іванівною для 

надання побутових послуг населенню (розміщення перукарні). 

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: «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 15.11.2016 

№ 575 (частину металевої димової труби) по вул. Глібова, 3 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. 

 

13. 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. Робітнича, 30 

площею 416,7 кв. м з громадською організацією «Бориспільська міська 

академія танцювального спорту «ДІАМАНТ» для надання освітніх послуг 

(проведення занять зі спортивних бальних танців та художньої 

гімнастики)». 

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 по вул. Робітнича, 30 

площею 416,7 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Дитяча 

спортивно-танцювальна школа «Фенікс» для надання освітніх послуг 

(проведення занять з художньої гімнастики)». 

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 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. Робітнича, 30 

площею 295,5 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» - Одноголосно. 

 

16. 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. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 118,7 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. 

 

17. 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. Скіфська, 21 площею 71,6 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. 

 

18. 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, 97-а площею 33,0 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради для надання послуг 

з музичної освіти Бориспільської дитячої музичної школи». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

19. 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 40,4 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту Бориспільської міської ради для надання послуг з музичної 

освіти Бориспільської дитячої музичної школи». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

20. 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. Робітнича, 30 

площею 416,7 кв. м з громадською організацією «Спортивний клуб 

тхеквондо та балансу» для проведення занять з тхеквондо». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

21. 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 26.08.2019 № 672 по вул. Головатого, 19 площею 

48,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Постернак Наталією 

Миколаївною для надання освітніх послуг». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

22. 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. Скіфська, 21 

площею 71,6 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. 

 

23. 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. Головатого, 15 нежитлове приміщення загальною площею 133,3 

кв. м вивчити попит та прийняти пропозиції від суб’єктів підприємницької 

діяльності щодо використання майна. – «ЗА» - Одноголосно. 



- вул. Робітнича, 30 нежитлове приміщення навчального класу 

загальною площею 62, 9 кв. м для проведення занять з програмування. – 

«ЗА» - Одноголосно. 

 

24. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд звернення мешканців 

будинків №92 та 94 по вул. Шевченка про облаштування зупинки 

громадського транспорту». 

ДОПОВІДАВ: голова комісії Нагорний В.В. 

ВИРІШИЛИ: начальнику ГУ ЖКГ Толкачу В.М. вжити заходи по 

облаштуванню автобусної зупинки та надати відповідь заявникам. – «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. 


