
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 111 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 25 листопада 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                              305 кімната  

 

Присутні члени комісії:  Грона Є.М. 

 Шалімов І.В. 

 Адамовський Ю.О. 

 Романов О.М.  

 

          Відсутні члени комісії:     Нагорний В.В.      

   

Засідання веде: заступник голови комісії Грона Є.М. 

   

Протокол веде: секретар комісії Шалімов І.В.  

Запрошені та присутні: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова 

Н.О. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

1. 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. 

 

2. 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. 



 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. 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 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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: інформацію прийняли до відома. ГУ ЖКГ підготувати 

проект рішення про внесення змін до договору оренди № 696 від 18.11.2019, 

а саме, в частині цільове призначення оренди для розміщення готелю.– «ЗА» 

- 4; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

5. 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: інформацію прийняли до відома. ГУ ЖКГ підготувати 

проект рішення про внесення змін до договору оренди № 695 від 18.11.2019, 

а саме, в частині цільове призначення оренди для розміщення готелю.– «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. 

 

Заступник голови комісії   Грона Є.М. 

 

Секретар комісії   Шалімов І.В. 

 


