
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 108 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 24 жовтня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                              305 кімната  

 

Присутні члени комісії:  Нагорний В.В. 

 Грона Є.М. 

 Романов О.М.  

 Адамовський Ю.О. 

 

          Відсутні члени комісії:     Шалімов І.В.       

 

Засідання веде: голова комісії Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: голова комісії Нагорний В.В. 

 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 1. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя – 

автобусної зупинки з диспетчерською та навісом по вул. Київський Шлях, 

2/6 площею 23,7 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю 

«Автосервіс» для розміщення автостанції. 

 

2. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя від приватного акціонерного товариства 

«Агробудмеханізація» основних засобів по об’єкту «Будівництво двох 

багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими 



торгівельно-офісними приміщеннями по вул. Шевченка, 165-А та пров. 

Старовокзальний, 6 у м. Бориспіль». 

 

3. 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» Реконструкція ВЗВ 1 з заміною насосного агрегату 8НД8 на 

каскадну насосну станцію за адресою: м. Бориспіль, вул. Гоголя, 6а». 

 

4. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на внесення змін до 

договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 16.05.2013 № 435 по вул. 

Шевченка, 4 з виконавчим комітетом Бориспільської міської ради для 

розміщення структурних підрозділів виконавчого комітету (відділу ведення 

Державного реєстру виборців та реєстраційної служби міської ради). 

 

5. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 16.10.2009 № 255 по вул. Сергія 

Камінського, 6 загальною площею 610,5 кв. м з Київським обласним 

військовим комісаріатом для розміщення службових приміщень, підготовки 

та проведення мобілізації, підготовки молоді до військової служби, 

проведення призову на військову службу. 

 

6. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Виробниче 

управління коммунального господарства» в новій редакції. 

 

7. 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 23.12.2016 № 583 у Соцмістечку, 350 площею 

142,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Воронченко Галиною 

Олександрівною для торгівлі непродовольчою групою товарів, 

канцтоварами та надання освітніх послуг. 

 

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 24.10.2016 № 571 по вул. 

Ватутіна, 69 площею 93,7 кв. м з благодійним фондом «Древляни» для 



розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності. 

 

9. 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. Головатого, 15 площею 133,3 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Елібуд-Холдінг» для надання освітніх 

послуг. 

 

10. Про надання дозволу комунальному підприємству «Житлове 

ремонтно-експлуатаційне управління» на передачу основних засобів 

комунальному підприємству «Виробниче управління комунального 

господарства». 

 

11. Про передачу зовнішніх мереж газопостачання комунальної 

власності територіальної громади міста Борисполя акціонерному товариству 

«Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» на праві господарського 

відання. 

 

12. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на 

безоплатну передачу основних засобів на баланс комунального 

некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської 

області. 

 

13. 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 10.01.2007 № 089 по вул. Головатого, 15 площею 242,5 кв. м з 

приватним підприємством «Престиж плюс» для здійснення торгівлі 

непродовольчою групою товарів. 

 

14. 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 01.08.2016 № 555 по вул. Київський Шлях, 27 площею 25,2 

кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ 

РЕМБУДШЛЯХ» для розміщення офісу. 

 

15. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Борисполя від Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Київській області 

держаного майна. 



 

16. 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 29.12.2006 № 120 по вул. Шевченка, 4 площею 14,6 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Скибуном Анатолієм Петровичем для 

здійснення спеціалізованої медичної практики за спеціальністю 

«Отоларингологія». 

 

17. 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 25.12.2006 № 072 по вул. Київський Шлях, 2-а площею 358,8 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Тименком Тарасом Миколайовичем 

для торгівлі непродовольчою групою товарів, канцтоварами та надання 

освітніх послуг. 

 

18. 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 08.01.2014 № 461 по вул. Київський Шлях, 2-а площею 56,9 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Тименком Тарасом Миколайовичем 

для надання освітніх послуг. 

 

19. 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 62,9 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Шамриковим Іваном Сергійовичем для 

надання освітніх послуг (проведення занять з програмування). 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на укладення договору оренди майна комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя – автобусної зупинки з 

диспетчерською та навісом по вул. Київський Шлях, 2/6 площею 23,7 кв. м з 

товариством з обмеженою відповідальністю «Автосервіс» для розміщення 

автостанції». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: у зв’язку з конфліктом інтересів в обговоренні та 

голосуванні даного питання не бере участі Грона Є.М. 



 Винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3; «УТРИМАЛИСЬ» 

- 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Борисполя від приватного 

акціонерного товариства «Агробудмеханізація» основних засобів по об’єкту 

«Будівництво двох багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-

прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями по вул. Шевченка, 

165-А та пров. Старовокзальний, 6 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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

3. 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» Реконструкція ВЗВ 1 з заміною насосного агрегату 8НД8 на 

каскадну насосну станцію за адресою: м. Бориспіль, вул. Гоголя, 6а». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

4. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на внесення змін до договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 16.05.2013 № 435 по вул. Шевченка, 4 з 

виконавчим комітетом Бориспільської міської ради для розміщення 

структурних підрозділів виконавчого комітету (відділу ведення Державного 

реєстру виборців та реєстраційної служби міської ради)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

5. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на продовження договору оренди індивідуально визначеного 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 16.10.2009 № 255 по вул. Сергія Камінського, 6 загальною 



площею 610,5 кв. м з Київським обласним військовим комісаріатом для 

розміщення службових приміщень, підготовки та проведення мобілізації, 

підготовки молоді до військової служби, проведення призову на військову 

службу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

6. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Виробниче управління коммунального господарства» в 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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

7. 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 23.12.2016 

№ 583 у Соцмістечку, 350 площею 142,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Воронченко Галиною Олександрівною для торгівлі 

непродовольчою групою товарів, канцтоварами та 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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

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 24.10.2016 № 571 по вул. Ватутіна, 69 площею 

93,7 кв. м з благодійним фондом «Древляни» для розміщення благодійної 

організації на площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення про продовження дії 

договору оренди терміном на 1 рік. – «ЗА» - 4; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; 

«ПРОТИ» - 0. 

 

9. 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. Головатого, 15 



площею 133,3 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Елібуд-

Холдінг» для надання освітніх послуг». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: у зв’язку з конфліктом інтересів в обговоренні та 

голосуванні даного питання не бере участі Нагорний В.В. 

Винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

10. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на передачу 

основних засобів комунальному підприємству «Виробниче управління 

комунального господарства». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

11. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про передачу зовнішніх мереж 

газопостачання комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя акціонерному товариству «Оператор газорозподільної системи 

«Київоблгаз» на праві господарського відання. 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

12. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на безоплатну передачу основних засобів на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради 

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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

13. 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 10.01.2007 № 089 по вул. Головатого, 15 площею 

242,5 кв. м з приватним підприємством «Престиж плюс» для здійснення 

торгівлі непродовольчою групою товарів». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 



ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

14. 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 01.08.2016 № 555 по вул. Київський Шлях, 27 

площею 25,2 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ РЕМБУДШЛЯХ» для розміщення офісу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

15. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя від Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Київській області держаного майна». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: комісії здійснити виїзд для обстеження. Заслухати на 

наступному засіданні комісії.– «ЗА» - 4; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 

0. 

 

16. 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 29.12.2006 № 120 по вул. Шевченка, 4 площею 

14,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Скибуном Анатолієм 

Петровичем для здійснення спеціалізованої медичної практики за 

спеціальністю «Отоларингологія». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

17. 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 25.12.2006 № 072 по вул. Київський Шлях, 2-а 

площею 358,8 кв. м з фізичною особою-підприємцем Тименком Тарасом 

Миколайовичем для торгівлі непродовольчою групою товарів, 

канцтоварами та 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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

18. 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 08.01.2014 № 461 по вул. Київський Шлях, 2-а 

площею 56,9 кв. м з фізичною особою-підприємцем Тименком Тарасом 

Миколайовичем 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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

19. 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 62,9 кв. м з фізичною особою-підприємцем Шамриковим Іваном 

Сергійовичем для надання освітніх послуг (проведення занять з 

програмування)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 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. 

 


