
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 114 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 16 січня 2020 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                              305 кімната  

 

Присутні члени комісії: Грона Є.М. 

 Шалімов І.В. 

 Романов О.М.  

   Адамовський Ю.О. 

 

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 міського голови Пасенко Л.В.,  

начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М., начальник управління освіти і науки 

Павленко Т.В., начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Сьомак А.В., головний спеціаліст 

реєстраційної служби Перепльотчикова Т.П., заступник начальника ГУ 

ЖКГ Коліденкова Н.О., директор КП ВКГ «Бориспільводоканал» Гануш 

О.М., депутати міської ради: Верес О.О., Деркач В.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

 1. Про надання дозволу управлінню освіти і науки міської ради на 

безоплатну передачу управлінню капітального будівництва міської ради 

проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт харчоблоку 

Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Глибоцька, 122 в м. 

Бориспіль Київської області». 

 



2. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 листопада 2019 

року № 5051-66-VII «Про надання дозволу управлінню капітального 

будівництва міської ради на безоплатну передачу збудованих за бюджетні 

кошти об’єктів комунальної власності на баланс комунального 

підприємства «Виробниче управління комунального господарства». 

 

3. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської 

ради на безоплатну передачу капітально відремонтованого за бюджетні 

кошти об’єкту комунальної власності «Реконструкція централізованих 

систем водопостачання по вул. Лисенка до вул. Завокзальна в м. Бориспіль з 

переключенням всіх споживачів» на баланс комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал». 

 

 4. Про надання дозволу «Управляючому муніципальному 

комунальному підприємству – 1» на укладення договору оренди з викупом 

кімнати № 16 по вулиці Бежівка 1 у місті Борисполі з громадянкою 

Кононенко Валентиною Вікторівною. 

 

 5. Про надання дозволу «Управляючому муніципальному 

комунальному підприємству – 1» на укладення договору оренди з викупом 

кімнати № 137 по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянкою 

Курилко Любов’ю Ярославівною. 

 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя вул. Сергія Оврашка, 1 загальною площею 325,8 кв. м з 

Комунальним закладом Київської обласної ради «Київська обласна дитячо-

юнацька спортивна школа» для проведення навчально-тренувальних занять 

з боксу. 

 

7. Про надання згоди на прийняття безоплатно від Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій  до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя квартир по вул. Київський Шлях, 95 у м. 

Бориспіль. 

 

8. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на внесення змін до 

договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.03.2016 № 537 по вул. Київський Шлях, 11 

площею 74,2 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю 

«Алексфарм». 

 

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 53,7 кв. м з Бориспільською 



міською організацією ветеранів України для розміщення громадської 

організації на площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності. 

 

10. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на внесення 

змін до договору оренди нерухомого майна комунальної власності 

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

Головатого, 15 площею 142,2 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Елібуд-холдінг». 

 

11. 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 63,5 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Сріваставою Ольгою Анатоліївною для 

надання освітніх послуг. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. 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. 

 

16. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на 

безоплатну передачу основних засобів, матеріалів та необоротних активів на 



баланс підприємства комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя. 

 

17. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської 

ради на списання основних засобів та малоцінних необоротних активів. 

 

18. Про надання дозволу комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на списання основних 

засобів. 

 

19. Про безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя безхазяйних водопровідних мереж 

(водогонів, свердловин, водопровідних мереж) в місті Борисполі. 

 

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 18.01.2017 № 590 по 

вул. Бежівка, 1 площею 22,1 кв. м  з приватним підприємством «Люксар» 

для здійснення діяльності з видання газет. 

 

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 26.12.2019 № 699 по 

вул. Київський Шлях, 73 площею 635,7 кв. м з управлінням містобудування 

та архітектури Бориспільської міської ради для розміщення службових 

приміщень. 

 

22. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на 

безоплатну передачу виконаних на умовах співфінансування робіт, 

пов’язаних з капітальним ремонтом основних засобів, на баланс ОСББ 

«Промінь-4» в м. Бориспіль. 

 

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 29.09.2010 № 301 по 

вул. Глибоцька, 81 площею 51,8 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Аптека.194» для розміщення аптеки, що реалізує готові 

ліки. 
 

24. 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 01.09.2009 № 248 по вул. Київський Шлях, 31 площею 283,5 

кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Аптека.194» для 

розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, для розміщення суб’єкту 

господарювання, що діє на основі приватної власності і проводить 

господарську діяльність з медичної практики та надання стоматологічних 

послуг. 

 

25. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 рудня 2017 року 

№ 2582-36-VII «Про затвердження цільової Програми розвитку цивільного 

захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки». 
 

26. 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). 

 

27. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на 

продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади міста Борисполя від 08.10.2012 №411 по 

вул. Головатого, 19 площею 298,6 кв. м з громадською організацією 

«Спортивний клуб «Бориспільський-спорт» для проведення занять з 

футболу. 

 

28. 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. Ватутіна, 69 площею 599,6 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Нікітюком Валерієм Миколайовичем 

для виробництва та продажу металоконструкцій. 

 

29. Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради на 

передачу основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних 

активів. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу управлінню освіти і 

науки міської ради на безоплатну передачу управлінню капітального 

будівництва міської ради проектно-кошторисної документації на 



«Капітальний ремонт харчоблоку Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 по 

вул. Глибоцька, 122 в м. Бориспіль Київської області». 

ДОПОВІДАВ: начальник управління освіти і науки міської ради 

Павленко Т.В. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

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

ради від 12 листопада 2019 року № 5051-66-VII «Про надання дозволу 

управлінню капітального будівництва міської ради на безоплатну передачу 

збудованих за бюджетні кошти об’єктів комунальної власності на баланс 

комунального підприємства «Виробниче управління комунального 

господарства». 

ДОПОВІДАВ: начальник УКБ Тимошенко В.С. 

ВИРІШИЛИ: у зв’язку зі скаргами на якість проведення робіт,  

Управлінню капітального будівництва та Головному управлінню житлово-

комунального господарства взяти на облік як недобросовісне підприємство, 

яке виконувало роботи по  водопониженню мікрорайону Нестерівка. 

 Винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - одноголосно. 

 

3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу управлінню 

капітального будівництва міської ради на безоплатну передачу капітально 

відремонтованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної власності 

«Реконструкція централізованих систем водопостачання по вул. Лисенка до 

вул. Завокзальна в м. Бориспіль з переключенням всіх споживачів» на 

баланс комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал». 

ДОПОВІДАВ: начальник УКБ Тимошенко В.С. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

 4. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу «Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1» на укладення договору 

оренди з викупом кімнати № 16 по вулиці Бежівка 1 у місті Борисполі з 

громадянкою Кононенко Валентиною Вікторівною». 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст реєстраційної служби 

Перепльотчикова Т.П. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

 5. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу «Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1» на укладення договору 

оренди з викупом кімнати № 137 по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з 

громадянкою Курилко Любов’ю Ярославівною». 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст реєстраційної служби 

Перепльотчикова Т.П. 



ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

6. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя вул. Сергія Оврашка, 1 

загальною площею 325,8 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» - одноголосно. 

 

7. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання згоди на прийняття 

безоплатно від Державної служби України з надзвичайних ситуацій  до 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя квартир по 

вул. Київський Шлях, 95 у м. Бориспіль». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію депутата міської ради Вереса 

О.О. та запросити на наступне засідання комісії заступника міського голови 

Гопанчука Д.О. з доповіддю стосовно виконання технічних умов 

забудовником, сплаті пайового внеску та проведення експертизи будинку по 

вул. Київський Шлях, 97. – «ЗА» - одноголосно. 

 

8. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на внесення змін до договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.03.2016 

№ 537 по вул. Київський Шлях, 11 площею 74,2 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Алексфарм». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

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 53,7 кв. м з Бориспільською міською організацією ветеранів 

України для розміщення громадської 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. – «ЗА» - одноголосно. 

 



10. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на внесення змін до договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 18.11.2019 

№ 696 по вул. Головатого, 15 площею 142,2 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Елібуд-холдінг». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

11. 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 63,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Сріваставою Ольгою 

Анатоліївною 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» - одноголосно. 

 

12. 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: комісії спільно з депутатом округу Гопанчуком Д.О. та 

представниками ГУ ЖКГ здійснити виїзд 17 січня 2020 року об 13.00 за 

адресою вул. Київський Шлях, 2-а. Заслухати на наступному засіданні 

комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

13. 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: комісії спільно з депутатом округу Гопанчуком Д.О. та 

представниками ГУ ЖКГ здійснити виїзд 17 січня 2020 року об 13.00 за 

адресою вул. Київський Шлях, 2-а. Заслухати на наступному засіданні 

комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

14. 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: комісії спільно з депутатом округу Гопанчуком Д.О. та 

представниками ГУ ЖКГ здійснити виїзд 17 січня 2020 року об 13.00 за 

адресою вул. Київський Шлях, 2-а. Заслухати на наступному засіданні 

комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

15. 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: комісії спільно з депутатом округу Гопанчуком Д.О. та 

представниками ГУ ЖКГ здійснити виїзд 17 січня 2020 року об 13.00 за 

адресою вул. Київський Шлях, 2-а. Заслухати на наступному засіданні 

комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

16. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на безоплатну передачу основних засобів, матеріалів та 

необоротних активів на баланс підприємства комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: Головному управлінню комунального господарства до 

підписання рішень про передачу основних засобів, матеріалів та 

необоротних активів на баланс комунальним підприємствам міста, долучати 

акти прийому-передачі з кінцевим балансоутримувачем.  

Заслухати на наступному засіданні комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

17. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Бориспільської міської ради на списання основних засобів та малоцінних 

необоротних активів». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

18. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» на списання основних засобів». 

ДОПОВІДАВ: директор КП ВКГ «Бориспільводоканал» Гануш О.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 



19. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя безхазяйних 

водопровідних мереж (водогонів, свердловин, водопровідних мереж) в місті 

Борисполі». 

ДОПОВІДАВ: директор КП ВКГ «Бориспільводоканал» Гануш О.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

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 18.01.2017 

№ 590 по вул. Бежівка, 1 площею 22,1 кв. м  з приватним підприємством 

«Люксар» для здійснення діяльності з видання газет». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

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 26.12.2019 

№ 699 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» - одноголосно. 

 

22. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на безоплатну передачу виконаних на умовах співфінансування 

робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом основних засобів, на баланс 

ОСББ «Промінь-4» в м. Бориспіль». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

наступному засіданні комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

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 29.09.2010 

№ 301 по вул. Глибоцька, 81 площею 51,8 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Аптека.194» для розміщення аптеки, що реалізує готові 

ліки». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 



ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

24. 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 01.09.2009 № 248 по вул. Київський Шлях, 31 

площею 283,5 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю 

«Аптека.194» для розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, для 

розміщення суб’єкту господарювання, що діє на основі приватної власності 

і проводить господарську діяльність з медичної практики та надання 

стоматологічних послуг». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

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

ради від 21 рудня 2017 року № 2582-36-VII «Про затвердження цільової 

Програми розвитку цивільного захисту населення і територій міста 

Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2018-2020 роки». 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Сьомак А.В. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

наступному засіданні комісії. – «ЗА» - одноголосно. 
 

26. 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» - одноголосно. 

 

27. 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 міста Борисполя від 

08.10.2012 №411 по вул. Головатого, 19 площею 298,6 кв. м з громадською 

організацією «Спортивний клуб «Бориспільський-спорт» для проведення 

занять з футболу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 



ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

28. 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. Ватутіна, 69 площею 

599,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Нікітюком Валерієм 

Миколайовичем для виробництва та продажу металоконструкцій». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

наступному засіданні комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

29. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу виконавчому 

комітету міської ради на передачу основних засобів та малоцінних 

необоротних матеріальних активів». 

ДОПОВІДАВ: заступник міського голови Пасенко Л.В. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

наступному засіданні комісії. – «ЗА» - одноголосно. 
 

Відділу забезпечення роботи міської ради передати протокол комісії 

до відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю для 

його розміщення на сайті міської ради. 

Протокол складено в двох примірниках, з яких один зберігаються в 

каб. 412 Бориспільської міської ради, другий у секретаря комісії. 

 

Заступник голови комісії   Грона Є.М. 

 

Секретар комісії   Шалімов І.В. 

 

 


