
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 112 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 09 грудня 2019 року 

Початок засідання                                              12:00 

Місце проведення                                              103 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., директор ГО «ФПМК «Добродій» Бесараб Т.А. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

1. 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 01.11.2016 № 574 (частину металевої димової 

труби) по вул. Глібова, 3 з приватним акціонерним товариством «ВФ 

Україна» для розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги 

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

 

2. 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. 

 

3. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності  

територіальної громади міста Борисполя комунальному некомерційному 

підприємству «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської 

міської ради Київської області в оперативне управління. 

 

4. Про надання дозволу комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на списання основних 

засобів. 

 

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 21.12.2015 № 526 по вул. 

Київський Шлях, 97-а площею 49,7 кв. м з Національним авіаційним 

університетом для надання освітніх послуг. 

 

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 01.09.2007 № 170 по вул. 

Сергія Камінського, 6 площею 323,5 кв. м з реабілітаційною установою 

змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» імені Валентини 

Бондаренко для соціальної реабілітації, надання різноманітних послуг, видів 

та форм соціальної допомоги дітям та молоді з особливими потребами. 

 

7. 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 02.07.2008 № 204 по вул. 

Сергія Камінського, 6 площею 41,8 кв. м з реабілітаційною установою 

змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» імені Валентини 

Бондаренко для розміщення товарно-матеріальних цінностей. 

 

8. 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. Київський Шлях, 2-а площею 23,5 кв. м з фізичною 

особою-підприємцем Савоніком Олександром Анатолійовичем для надання 

побутових послуг населенню (ремонт електропобутових товарів). 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на внесення 

змін та продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Борисполя 

від 02.01.2013 № 434 по вул. Київський Шлях, 45, вул. Франка, 7 загальною 

площею 263,5 кв. м з Головним територіальним управлінням юстиції у 

Київській області для розміщення Бориспільського міськрайонного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану та Бориспільської міської 

державної нотаріальної контори. 

 

13. Інформація про вільні приміщення. 

 

14. Про надання дозволу Комунальному некомерційному 

підприємству Бориспільської районної ради Київської області та 

Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська 

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на передачу в суборенду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Київський Шлях, 24 площею 627,4 кв. м Комунальному 

некомерційному підприємству «Бориспільський стоматологічний центр» 

для здійснення діяльності відповідно до статуту. 

 

15. Про затвердження договору оренди нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Борисполя, 

укладеного між головним управлінням житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради та фізичною особою-підприємцем 

Вигівською Світланою Володимирівною по вул. Київський Шлях, 27 

площею 32,8 кв. м для розміщення торговельного об’єкту з продажу 

непродовольчих товарів дитячого асортименту. 

 



16. Про розгляд звернення ГО «ФПМК «Добродій» щодо надання 

нежитлового приміщення для розміщення громадської організації. 

17. Про затвердження програми благоустрою міста Борисполя на 

2020-2024 роки. 

 

18. Про затвердження програми про проведення незалежної оцінки  

об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя  

на 2020-2024 роки. 
 

19. Про внесення змін до Програми контролю утримання та 

розмноження домашніх і безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 

- 2025 роки. 

 

20. Про надання головному спеціалісту відділу з питань комунальної 

власності та житлово-комунального господарства головного управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

Байдіній Оксані Іванівні повноважень на представництво інтересів міської 

ради у комунальному підприємстві «Бориспільське бюро технічної 

інвентаризації», реєстраційній службі Бориспільської міської ради Київської 

області та будь-яких інших суб’єктах державної реєстрації щодо здійснення 

реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна за територіальною громадою 

міста Борисполя. 

 

21. Про внесення змін до Програми забезпечення міста Борисполя 

якісною питною водою на 2006-2020 роки. 

 

22. Про надання дозволу головному управлінню  

житлово-комунального господарства виконавчого комітету  

міської ради на безоплатну передачу основних засобів та необоротних  

активів на баланс виконавчого комітету міської ради.  

 

 23. Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації, що 

перебувають у комунальній власності територіальної громади міста 

Бориспіль та підлягають приватизації у 2020 році. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. 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 01.11.2016 

№ 574 (частину металевої димової труби) по вул. Глібова, 3 з приватним 

акціонерним товариством «ВФ Україна» 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» - 3; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

2. 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» - 3; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про передачу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

комунальному некомерційному підприємству «Бориспільський 

стоматологічний центр» 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» - 3; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

4. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» на списання основних засобів». 

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» - 0. 

 

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 21.12.2015 № 526 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 49,7 

кв. м з Національним авіаційним університетом 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» - 3; 

«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 індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.09.2007 № 170 по вул. Сергія Камінського, 6 

площею 323,5 кв. м з реабілітаційною установою змішаного типу для 

інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» імені Валентини Бондаренко для 

соціальної реабілітації, надання різноманітних послуг, видів та форм 

соціальної допомоги дітям та молоді з особливими потребами». 

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» - 0. 

 

7. 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 02.07.2008 № 204 по вул. Сергія Камінського, 6 

площею 41,8 кв. м з реабілітаційною установою змішаного типу для 

інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» імені Валентини Бондаренко для 

розміщення товарно-матеріальних цінностей». 

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» - 0. 

 

8. 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. Київський Шлях, 2-а 

площею 23,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Савоніком 

Олександром Анатолійовичем для надання побутових послуг населенню 

(ремонт електропобутових товарів)». 

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» - 0. 

 

9. 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: 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 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: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

11. 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: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

12. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на внесення змін та продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 02.01.2013 № 434 по вул. Київський Шлях, 45, 

вул. Франка, 7 загальною площею 263,5 кв. м з Головним територіальним 

управлінням юстиції у Київській області для розміщення Бориспільського 

міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану та 

Бориспільської міської державної нотаріальної контори». 

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» - 0. 

 

13. 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. Ватутіна, 69 нежитлова будівля площею 599,6 кв. м для 

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



- вул. Головатого, 15 нежитлове приміщення першого поверху 

загальною площею 53,7 кв. м. для розміщення громадської організації. – 

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

 

14. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Комунальному 

некомерційному підприємству Бориспільської районної ради Київської 

області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська 

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на передачу в суборенду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Київський Шлях, 24 площею 627,4 кв. м Комунальному 

некомерційному підприємству «Бориспільський стоматологічний центр» 

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» - 3; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

15. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про затвердження договору оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя, укладеного між головним управлінням житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради та фізичною 

особою-підприємцем Вигівською Світланою Володимирівною по вул. 

Київський Шлях, 27 площею 32,8 кв. м для розміщення торговельного 

об’єкту з продажу непродовольчих товарів дитячого асортименту». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: у голосуванні не бере участі Романов О.М. Винести на 

розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради підтримати 

запропонований проект рішення. – «ЗА» - 2; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; 

«ПРОТИ» - 0. 

16. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд звернення ГО «ФПМК 

«Добродій» щодо надання нежитлового приміщення для розміщення 

громадської організації». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О., 

директором ГО «ФПМК «Добродій» Бесараб Т.А. 

ВИРІШИЛИ: заступнику міського голови Ковальовій Л.О. надати 

інформацію стосовно можливості компенсації витрат за комунальні послуги 

за рахунок місцевого бюджету. – «ЗА» - 3; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» 

- 0. 

17. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про затвердження програми 

благоустрою міста Борисполя на 2020-2024 роки». 

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» - 0. 

 

18. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про затвердження програми про 

проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності 



територіальної громади міста Борисполя на 2020-2024 роки». 

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» - 0. 
 

19. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до Програми 

контролю утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин у 

місті Борисполі на 2019 - 2025 роки». 

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» - 0. 

 

20. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання головному спеціалісту 

відділу з питань комунальної власності та житлово-комунального 

господарства головного управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради Байдіній Оксані Іванівні повноважень на 

представництво інтересів міської ради у комунальному 

підприємстві «Бориспільське бюро технічної інвентаризації», реєстраційній 

службі Бориспільської міської ради Київської області та будь-яких інших 

суб’єктах державної реєстрації щодо здійснення реєстрації прав на об’єкти 

нерухомого майна за територіальною громадою міста Борисполя». 

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» - 0. 

 

21. 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» - 3; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

22. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету  

міської ради на безоплатну передачу основних засобів та необоротних  

активів на баланс виконавчого комітету 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» - 3; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0; «ПРОТИ» - 0. 

 

 



 23. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про затвердження переліку об’єктів 

малої приватизації, що перебувають у комунальній власності територіальної 

громади міста Бориспіль та підлягають приватизації у 2020 році». 

ДОПОВІДАВ: депутат міської ради Адамовський Ю.О. з пропозицією 

включити до переліку об’єктів, що підлягають приватизації у 2020 році 

адміністративну будівлю по вул. Київський Шлях, 29 площею 12,3 кв. м. 

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. 

 

 


