
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 110 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 21 листопада 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 ГУ ЖКГ Толкач В.М., заступник 

начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О., депутат міської ради Верес О.О., 

Деркач В.М., заступник начальника управління освіти і науки  Шабан К.С., 

директор НВК «Гімназія «Перспектива» Клименко Н.І., Руденко А.Ю. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

1. Про розгляд листа ТОВ «Дедал Електронікс» про диспетчеризацію 

ліфтів. 

 

2. Про надання дозволу Управлінню містобудування та архітектури 

Бориспільської міської ради на безоплатну передачу транспортного засобу 

на баланс комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал». 

 



3. 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, 73 площею 

635,7 кв. м з управлінням містобудування та архітектури Бориспільської 

міської ради для розміщення службових приміщень. 

 

4. 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 03.09.2007№ 173 по вул. 

Шевченка, 6-а площею 102,8 кв. м з комунальним підприємством 

«Бориспільське бюро технічної інвентаризації» для здійснення 

господарської діяльності – проведення технічної інвентаризації об’єктів 

нерухомого майна. 

 

5. 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 06.06.2013 № 431 по вул. Бежівка, 1 площею 85,5 

кв. м з Бориспільською міською організацією ветеранів України для 

здійснення статутної діяльності Бориспільської міської організації ветеранів 

України. 

 

6. 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 10.04.2012 № 382 по 

вул. Героїв Небесної Сотні, 18 площею 113,7 кв. м з виконавчим 

комітетом Бориспільської міської ради для розміщення трудового архіву 

виконавчого комітету Бориспільської міської ради. 

 

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 01.04.2016 № 541 по вул. Київський Шлях, 73 

площею 103,8 кв. м з виконавчим комітетом Бориспільської міської ради 

для розміщення реєстраційної служби міської ради. 

 

8. 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 16.05.2013 № 435 по вул. Шевченка, 4 площею 

206,3 кв. м з виконавчим комітетом Бориспільської міської ради для 

розміщення структурних підрозділів виконавчого комітету (відділу ведення 

Державного реєстру виборців та реєстраційної служби міської ради). 

 



9. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 27.11.2018 № 632 по вул. Європейська, 6 площею 50,8 кв. м з 

відділом державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської 

міської ради для здійснення діяльності відповідно до Положення. 

 

10. 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 23.02.2007 № 140 по                            

вул. Київський Шлях, 31 площею 129,1 кв. м з громадською організацією 

«Фонд підтримки молоді та культури «Добродій» для зберігання і розподілу 

гуманітарної допомоги дітям-інвалідам, їх сім’ям та малозабезпеченим 

жителям міста. 

 

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 03.05.2012 № 389 по вул. Київський Шлях, 72 площею 466,2 

кв. м з територіальним управлінням Державної судової адміністрації 

України в Київській області для розміщення Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області. 

 

12. 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 

30.10.2018 № 625 по вул. Головатого, 32-б площею 952,8 кв. м з 

Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною школою оренду для 

проведення освітньої, навчально-тренувальної та спортивної роботи. 

 

13. 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 

21.11.2016 № 580 по вул. 1 Травня, 4 загальною площею 201,5 кв. м з 

комунальним закладом Київської обласної ради «Київська обласна дитячо-

юнацька спортивна школа» для проведення навчально-тренувальних занять 

з боксу. 

 

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 09.01.2013 № 426 по вул. Сергія Оврашка, 1 площею 325,8 кв. 



м з Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною школою для проведення 

навчально-тренувальних занять відділень вільної боротьби та боксу. 

 

15. Про розгляд листа ТОВ «Елібуд-холдінг» про внесення змін до 

договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 18.11.2019 № 696 по вул. Головатого, 15 площею 

133,3 кв. м. 

 

16. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на внесення 

змін та продовження терміну дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади                         м. Борисполя від 05.07.2018 № 619 по вул. 

Головатого, 19 загальною площею 137,2 кв. м з Комунальною установою 

«Бориспільський інклюзивно-ресурсний центр» Бориспільської міської ради 

Київської області для здійснення діяльності відповідно до статуту. 

 

17. 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 

01.04.2016 № 543 по вул. Котляревського, 1 загальною площею 164,3 кв. м з 

комунальним закладом Київської обласної ради «Київське обласне бюро 

судово-медичної експертизи» для виконання судово-медичних експертиз. 

 

18. 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 08.12.2009 № 260 по 

вул. Київський Шлях, 108 площею 78,6 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту міської ради для занять народного хореографічного 

ансамблю «Міленіум». 

 

19. 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 07.08.2012 № 391 по 

вул. Київський Шлях, 87 площею 48,6 кв. м з управлінням культури, молоді 

та спорту 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 

продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 07.08.2012 № 392 по 

вул. Соборна, 3 площею 49,8 кв. м з управлінням культури, молоді та спорту 



міської ради для надання послуг з музичної освіти Бориспільської дитячої 

музичної школи. 

 

21. 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 02.01.2013 № 418 по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 1 площею 46,3 кв. м з управлінням культури, молоді 

та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти Бориспільської 

дитячої музичної школи. 

 

22. 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 05.01.2015 № 496 по 

вул. Головатого, 19 площею 48,7 кв. м з управлінням культури, молоді та 

спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти Бориспільської 

дитячої музичної школи. 

 

23. 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 02.01.2018 № 605 по 

вул. Київський Шлях, 108 площею 50,5 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту міської ради для організації та проведення навчально-

виховних заходів серед учнівської молоді. 

 

24. 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 01.11.2019 № 691 по 

вул. Київський Шлях, 97-а площею 33,0 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи. 

 

25. 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 01.11.2019 № 692 по 

вул. Робітнича, 30 площею 40,4 кв. м з управлінням культури, молоді та 

спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти Бориспільської 

дитячої музичної школи. 

 

26. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності  

територіальної громади міста Борисполя управлінню культури, молоді та 

спорту Бориспільської міської ради  в оперативне управління. 

 



27. 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 01.08.2012 № 396 по вул. Сергія Камінського, 11 площею 

202,5 кв. м з Центральним міжрегіональним управлінням Державної 

міграційної служби у м. Києві та Київській області для розміщення 

Бориспільського районного відділу Центрального міжрегіонального 

управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області. 

 

28. 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 17.07.2019 № 667 по                            

вул. Київський Шлях, 27 площею 25,0 кв. м з Центральним 

міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби у м. Києві та 

Київській області для розміщення Управління міграційного контролю, 

протидії нелегальній міграції та реадмісії Центрального міжрегіонального 

управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області. 

 

29. 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 

18.03.2019 № 647 по вул. Героїв Небесної Сотні, 8-б загальною площею 81,1 

кв. м з Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської міської 

ради «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» для розміщення службових автомобілів. 

 

30. 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 

01.02.2018 № 607 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 загальною площею 95,6 

кв. м з Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської міської 

ради «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» для розміщення службових приміщень. 

 

31. Про розгляд листа ФОП Нагорного Ярослава Володимировича про 

внесення змін до договору оренди нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 18.11.2019 № 695 по вул. 

Головатого, 15 площею 151,5 кв. м. 

 

32. 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 



26.04.2017 № 598 по вул. Гагаріна, 1 площею 22,1 кв. м з Головним 

управлінням Національної поліції в Київській області для розміщення 

структурних підрозділів Бориспільського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області. 

 

33. 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 

26.04.2017 № 599 по вул. Френкеля, 2 площею 41,6 кв. м з Головним 

управлінням Національної поліції в Київській області для розміщення 

сектору ювенальної превенції Бориспільського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області. 

 

34. 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 

12.03.2013 № 427 по вул. Бежівка, 1 площею 86,7 кв. м зі службою у справах 

дітей та сім’ї міської ради для розміщення служби у справах дітей та сім’ї 

міської ради. 

 

35. 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 02.06.2008 № 197 по вул. Київський Шлях, 33 площею 184,07 

кв. м з комунальним підприємством «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» для 

надання послуг з телерадіомовлення у м. Борисполі, зйомок та монтажу 

відеопродукції. 

 

36. 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 01.02.2010 № 282 по вул. Головатого, 89 площею 249,3 кв. м з 

Бориспільським міським територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) для розміщення службових 

приміщень. 

 

37. 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 30.06.2009 № 243 по вул. Соборна, 8 площею 80,4 кв. м з 

Бориспільським міським територіальним центром соціального 



обслуговування (надання соціальних послуг) для розміщення службових 

приміщень. 

 

38. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Тименку Тарасу 

Миколайовичу на передачу в суборенду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. 

Київський Шлях, 2-а площею 30,0 кв. м фізичній особі-підприємцю Крутню 

Євгенію Анатолійовичу для продажу товарів непродовольчої групи. 

 

39. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Тименку Тарасу 

Миколайовичу на передачу в суборенду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. 

Київський Шлях, 2-а площею 60,0 кв. м фізичній особі-підприємцю 

Кузьменку Сергію Анатолійовичу для продажу товарів непродовольчої 

групи. 

 

40. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Тименко Тарасу 

Миколайовичу на передачу в суборенду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. 

Київський Шлях, 2-а площею 30,9 кв. м фізичній особі-підприємцю Губі 

Ірині Миколаївні для надання освітніх послуг. 

 

41. 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 

04.12.2009 № 262 по вул. Київський Шлях, 27 площею 89,1 кв. м з 

управлінням капітального будівництва міської ради для розміщення 

службових приміщень. 

 

42. 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 01.03.2013 № 429 по вул. Європейська, 4, вул. Європейська, 

6, вул. Київський Шлях, 81 загальною площею 309,1 кв. м з Бориспільським 

міським центром спорту та фізичного здоров’я населення для проведення 

спортивних учбово-тренувальних занять серед молоді з настільного тенісу, 

для розміщення шахового клубу та для проведення навчально-тренувальної, 

спортивної та культурно-масової роботи серед молоді. 

 

43. 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 19.05.2016 № 548 по                              

вул. Київський Шлях, 2-а площею 359,0 кв. м з Бориспільським міським 



центром спорту та фізичного здоров’я населення для занять фізичною 

культурою та спортом. 

44. 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 01.04.2014№ 471 по вул. 

Сергія Камінського, 6 площею 171,2 кв. м з Комунальним некомерційним 

підприємством Бориспільської районної ради Київської області 

«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для 

проведення медичних оглядів допризовників, призовників та інших 

категорій населення. 

 

45. 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 

01.04.2016 № 544 по вул. Котляревського, 1 загальною площею 766,0 кв. м з 

Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської районної ради 

Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного 

лікування» для розміщення відділень (патологоанатомічного відділення м. 

Бориспіль та Бориспільського району). 

 

46. 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 

23.01.2017 № 585 по вул. Котляревського, 1 загальною площею 742,3 кв. м з 

Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської районної ради 

Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного 

лікування» для розміщення фтизіатричного кабінету з рентген 

діагностичним обладнанням. 

 

47. Інформація про вільні приміщення. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ТОВ «Дедал 

Електронікс» про диспетчеризацію ліфтів». 

ДОПОВІДАВ: голова комісії Нагорний В.В., начальник ГУ ЖКГ 

Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: начальнику ГУ ЖКГ Толкачу В.М. вивчити питання та 

надати відповідь щодо доцільності та фінансової можливості встановлення 

диспетчерського обладнання. Перевірити комплектність, наявність, 

справність та дату передачі встановленого диспетчерського обладнання. 



Доповісти на наступному засіданні комісії. – «ЗА» - 4; «УТРИМАЛИСЬ» - 

0; «ПРОТИ» - 0. 

2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управлінню 

містобудування та архітектури Бориспільської міської ради на безоплатну 

передачу транспортного засобу на баланс комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал». 

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 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, 73 площею 635,7 кв. м з управлінням 

містобудування та архітектури Бориспільської міської ради для розміщення 

службових приміщень». 

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 продовження терміну дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 03.09.2007№ 173 по вул. Шевченка, 6-а площею 

102,8 кв. м з комунальним підприємством «Бориспільське бюро технічної 

інвентаризації» для здійснення господарської діяльності – проведення 

технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна». 

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 терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 06.06.2013 

№ 431 по вул. Бежівка, 1 площею 85,5 кв. м з Бориспільською міською 

організацією ветеранів України для здійснення статутної діяльності 

Бориспільської міської організації ветеранів України». 

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 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 

10.04.2012 № 382 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 площею 113,7 кв. м з 

виконавчим комітетом Бориспільської міської ради для розміщення 

трудового архіву виконавчого комітету Бориспільської 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. 

 

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 01.04.2016 

№ 541 по вул. Київський Шлях, 73 площею 103,8 кв. м з виконавчим 

комітетом Бориспільської міської ради для розміщення 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. 

 

8. 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 16.05.2013 

№ 435 по вул. Шевченка, 4 площею 206,3 кв. м 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. 

 

9. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на продовження договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 27.11.2018 

№ 632 по вул. Європейська, 6 площею 50,8 кв. м з відділом державного 

архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради для 

здійснення діяльності відповідно до Положення». 

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. 

 

10. 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 23.02.2007 

№ 140 по вул. Київський Шлях, 31 площею 129,1 кв. м з громадською 

організацією «Фонд підтримки молоді та культури «Добродій» для 

зберігання і розподілу гуманітарної допомоги дітям-інвалідам, їх сім’ям та 

малозабезпеченим жителям міста». 

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 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 03.05.2012 № 389 по вул. Київський Шлях, 72 

площею 466,2 кв. м з територіальним управлінням Державної судової 

адміністрації України в Київській області для розміщення Бориспільського 

міськрайонного суду 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. 

 

12. 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 30.10.2018 № 625 по вул. Головатого, 32-б площею 952,8 кв. 

м з Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною школою оренду для 

проведення освітньої, навчально-тренувальної та спортивної роботи». 

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 нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 21.11.2016 № 580 по вул. 1 Травня, 4 загальною площею 



201,5 кв. м з комунальним закладом Київської обласної ради «Київська 

обласна дитячо-юнацька спортивна школа» для проведення навчально-

тренувальних занять з боксу». 

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 09.01.2013 № 426 по вул. Сергія Оврашка, 1 

площею 325,8 кв. м з Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною 

школою для проведення навчально-тренувальних занять відділень вільної 

боротьби та боксу». 

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 розгляд листа ТОВ «Елібуд-холдінг» 

про внесення змін до договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 18.11.2019 № 696 по вул. 

Головатого, 15 площею 133,3 кв. м». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

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

голосуванні не бере участі Нагорний В.В.  

Направити питання на довивчення. Заслухати на наступному засіданні 

комісії. – «ЗА» - 3; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

16. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на внесення змін та продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 05.07.2018 № 619 по вул. 

Головатого, 19 загальною площею 137,2 кв. м з Комунальною установою 

«Бориспільський інклюзивно-ресурсний центр» Бориспільської міської ради 

Київської області для здійснення діяльності відповідно до статуту». 

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 нерухомого 



майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 01.04.2016 № 543 по вул. Котляревського, 1 загальною 

площею 164,3 кв. м з комунальним закладом Київської обласної ради 

«Київське обласне бюро судово-медичної експертизи» для виконання 

судово-медичних експертиз». 

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 нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 08.12.2009 

№ 260 по вул. Київський Шлях, 108 площею 78,6 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для занять народного 

хореографічного ансамблю «Міленіум». 

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 продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 07.08.2012 

№ 391 по вул. Київський Шлях, 87 площею 48,6 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту 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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

20. 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 07.08.2012 

№ 392 по вул. Соборна, 3 площею 49,8 кв. м з управлінням культури, молоді 

та спорту 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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 



21. 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 02.01.2013 

№ 418 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 46,3 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту 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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

22. 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 05.01.2015 

№ 496 по вул. Головатого, 19 площею 48,7 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту 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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

23. 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 02.01.2018 

№ 605 по вул. Київський Шлях, 108 площею 50,5 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для організації та проведення 

навчально-виховних заходів серед учнівської молоді». 

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. 

 

24. 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 01.11.2019 

№ 691 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 33,0 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту 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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 



 

25. 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 01.11.2019 

№ 692 по вул. Робітнича, 30 площею 40,4 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту 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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

26. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про передачу нежитлових приміщень 

комунальної власності  територіальної громади міста Борисполя управлінню 

культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради  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» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

27. 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 01.08.2012 № 396 по вул. Сергія Камінського, 11 

площею 202,5 кв. м з Центральним міжрегіональним управлінням 

Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області для 

розміщення Бориспільського районного відділу Центрального 

міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та 

Київській 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. 

 

28. 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 17.07.2019 

№ 667 по вул. Київський Шлях, 27 площею 25,0 кв. м з Центральним 

міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби у м. Києві та 

Київській області для розміщення Управління міграційного контролю, 

протидії нелегальній міграції та реадмісії Центрального міжрегіонального 

управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській 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. 

 

29. 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 18.03.2019 № 647 по вул. Героїв Небесної Сотні, 8-б 

загальною площею 81,1 кв. м з Комунальним некомерційним підприємством 

Бориспільської міської ради «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» для розміщення службових автомобілів». 

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. 

 

30. 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 01.02.2018 № 607 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 

загальною площею 95,6 кв. м з Комунальним некомерційним підприємством 

Бориспільської міської ради «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» для розміщення службових приміщень». 

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. 

 

31. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ФОП Нагорного 

Ярослава Володимировича про внесення змін до договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 18.11.2019 № 695 по вул. Головатого, 15 площею 151,5 кв. 

м». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

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

голосуванні не бере участі Нагорний В.В. 

Направити питання на довивчення. Заслухати на наступному засіданні 

комісії. – «ЗА» - 3; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

32. 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 26.04.2017 № 598 по вул. Гагаріна, 1 площею 22,1 кв. м з 

Головним управлінням Національної поліції в Київській області для 



розміщення структурних підрозділів Бориспільського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Київській 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. 

 

33. 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 26.04.2017 № 599 по вул. Френкеля, 2 площею 41,6 кв. м з 

Головним управлінням Національної поліції в Київській області для 

розміщення сектору ювенальної превенції Бориспільського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Київській 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. 

 

34. 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 12.03.2013 № 427 по вул. Бежівка, 1 площею 86,7 кв. м зі 

службою у справах дітей та сім’ї міської ради для розміщення служби у 

справах дітей та сім’ї 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. 

 

35. 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 02.06.2008 № 197 по вул. Київський Шлях, 33 

площею 184,07 кв. м з комунальним підприємством «ТелеРадіоСтудія 

«Бориспіль» для надання послуг з телерадіомовлення у м. Борисполі, 

зйомок та монтажу відеопродукції». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 1. 

 

36. 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 01.02.2010 № 282 по вул. Головатого, 89 площею 

249,3 кв. м з Бориспільським міським територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) для розміщення службових 

приміщень». 

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. 

 

37. 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 30.06.2009 № 243 по вул. Соборна, 8 площею 80,4 

кв. м з Бориспільським міським територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) для розміщення службових 

приміщень». 

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. 

 

38. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу фізичній особі-

підприємцю Тименку Тарасу Миколайовичу на передачу в суборенду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполяпо вул. Київський Шлях, 2-а площею 30,0 кв. м фізичній особі-

підприємцю Крутню Євгенію Анатолійовичу для продажу товарів 

непродовольчої групи». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

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

0. 

39. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу фізичній особі-

підприємцю Тименку Тарасу Миколайовичу на передачу в суборенду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Київський Шлях, 2-а площею 60,0 кв. м фізичній особі-

підприємцю Кузьменку Сергію Анатолійовичу для продажу товарів 

непродовольчої групи». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

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

0. 

40. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу фізичній особі-

підприємцю Тименко Тарасу Миколайовичу на передачу в суборенду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 



Борисполя по вул. Київський Шлях, 2-а площею 30,9 кв. м фізичній особі-

підприємцю Губі Ірині Миколаївні для надання освітніх послуг». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

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

0. 

41. 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 04.12.2009 № 262 по вул. Київський Шлях, 27 площею 89,1 

кв. м з управлінням капітального будівництва міської ради для розміщення 

службових приміщень. 

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. 

 

42. 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 01.03.2013 № 429 по вул. Європейська, 4, вул. 

Європейська, 6, вул. Київський Шлях, 81 загальною площею 309,1 кв. м з 

Бориспільським міським центром спорту та фізичного здоров’я населення 

для проведення спортивних учбово-тренувальних занять серед молоді з 

настільного тенісу, для розміщення шахового клубу та для проведення 

навчально-тренувальної, спортивної та культурно-масової роботи серед 

молоді». 

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. 

 

43. 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 19.05.2016 

№ 548 по вул. Київський Шлях, 2-а площею 359,0 кв. м з Бориспільським 

міським центром спорту та фізичного здоров’я населення для занять 

фізичною культурою та спортом». 

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. 

 



44. 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 

01.04.2014№ 471 по вул. Сергія Камінського, 6 площею 171,2 кв. м з 

Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської районної ради 

Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного 

лікування» для проведення медичних оглядів допризовників, призовників та 

інших категорій населення». 

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. 

 

45. 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 01.04.2016 № 544 по вул. Котляревського, 1 загальною 

площею 766,0 кв. м з Комунальним некомерційним підприємством 

Бориспільської районної ради Київської області «Бориспільська 

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для розміщення відділень 

(патологоанатомічного відділення м. Бориспіль та Бориспільського 

району)». 

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. 

 

46. 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 23.01.2017 № 585 по вул. Котляревського, 1 загальною 

площею 742,3 кв. м з Комунальним некомерційним підприємством 

Бориспільської районної ради Київської області «Бориспільська 

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для розміщення 

фтизіатричного кабінету з рентген діагностичним обладнанням». 

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. 

 

47. 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 за адресою вул. Робітнича, 30 нежитлове 

приміщення кабінету площею 63,5 кв. м для надання освітніх послуг 

(проведення занять з ментальної арифметики).  – «ЗА» - 4; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

У  відповідь на звернення ГО «ФПМК «Добродій» щодо надання 

нежитлового приміщення для розміщення громадської організації, комісії 

спільно з представником ГУ ЖКГ та директором ГО «ФПМК «Добродій» 

Бесараб Т.А. здійснити виїзд для обстеження нежитлового приміщення 

першого поверху загальною площею 109,1 кв. м. по вул. Головатого, 15. 

Заслухати на наступному засіданні комісії. – «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. 

 


