
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 107 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 26 вересня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                              305 кімната  

 

Присутні члени комісії:  Нагорний В.В. 

 Шалімов І.В.       

 Романов О.М.  

 Адамовський Ю.О. 

 

Відсутні члени комісії:     Грона Є.М.  

 

Засідання веде: голова комісії Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: секретар комісії Шалімов І.В. 

 

Запрошені та присутні: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 1. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2016 року                         

№ 241-4-VII «Про затвердження Програми по проведенню технічної 

інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 

2016-2020 роки». 

 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2015 № 5311-

65-VI «Про затвердження Програми щодо підтримки діяльності 

комунальних підприємств міста Борисполя на 2015 – 2019 роки». 

 

3. Про внесення змін до Програми забезпечення міста Борисполя 

якісною питною водою на 2006-2020 роки. 



4. Про затвердження Порядку розрахунку, обліку та відшкодування 

різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та 

розміром фактичних витрат на їх виробництво (надання). 

 

5. Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному 

підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа». 

 

6. 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 15.11.2016 № 576 по 

провул. Бабкіна, 4-а площею 12,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Сіверіном Олександром Дмитровичем для розміщення майстерні з ремонту 

взуття. 

 

7. Інформація про вільні приміщення. 

 

8. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя від територіальних громад сіл Бориспільського 

району частини дороги Бориспіль – Дударків від перетину з вул. Запорізька-

вул. Завокзальна- вул. Північна до перехрестя з кільцевою дорогою (ПСО м. 

Києва) в адміністративно-територіальних межах Дударківської сільської 

ради Бориспільського району Київської області. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

 1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 28 січня 2016 року № 241-4-VII «Про затвердження Програми по 

проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно об’єктів комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя на 2016-2020 роки». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 14.07.2015 № 5311-65-VI «Про затвердження Програми щодо 

підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 2015 – 

2019 роки». 

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 внесення змін до Програми 

забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки». 

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 затвердження Порядку розрахунку, 

обліку та відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги та розміром фактичних витрат на їх виробництво 

(надання)». 

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 поворотної фінансової 

допомоги комунальному підприємству теплових мереж 

«Бориспільтепломережа». 

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 індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 15.11.2016 № 576 по провул. Бабкіна, 4-а площею 

12,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Сіверіном Олександром 

Дмитровичем для розміщення майстерні з ремонту 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. 

 

7. 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: 

1) вул. Головатого, 19 нежитлове приміщення спортивного залу 

загальною площею 298,6 кв. м для проведення занять з танцювального 

мистецтва. – «ЗА» - Одноголосно; 

2) вул. Київський Шлях, 11 нежитлове приміщення першого поверху 

загальною площею 54,0 кв. м для розміщення приватного закладу охорони 

здоров`я. – «ЗА» - Одноголосно. 

 

8. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Борисполя від територіальних 

громад сіл Бориспільського району частини дороги Бориспіль – Дударків 

від перетину з вул. Запорізька-вул. Завокзальна- вул. Північна до перехрестя 

з кільцевою дорогою (ПСО м. Києва) в адміністративно-територіальних 



межах Дударківської сільської ради Бориспільського району Київської 

області». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «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. 


