
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 115 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 21 січня 2020 року 

Початок засідання                                              10:00 

Місце проведення                                              103 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: начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Пінчук Т.І., начальник управління культури, молоді та спорту 

Погребна Н.В., начальник УКБ Тимошенко В.С., заступник начальника ГУ 

ЖКГ Коліденкова Н.О., начальник відділу землекористування Зайцев В.О., 

директор КНП «Бориспільський стоматологічний центр» Паук К.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

 1. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу 

основних засобів, матеріалів та необоротних активів на баланс підприємств 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя. 

 

2. 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. 



3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. Про визначення уповноважених органів управління, при передачі в 

оренду комунального майна територіальної громади м. Бориспіль. 

 

 7. Про надання дозволу управлінню культури, молоді та спорту 

міської ради на безоплатну передачу управлінню капітального будівництва 

міської ради проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

покрівлі дитячої музичної школи по вул. Головатого, 46 в м. Бориспіль 

Київської області». 

 

8. Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради на 

передачу основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних 

активів. 

 

9. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської 

ради на безоплатну передачу капітально відремонтованого за бюджетні 

кошти об’єкту комунальної власності «Поліпшення технічного стану та 

благоустрою Комсомольського озера  в м. Бориспіль Київської області» на 

баланс комунального підприємства «Виробниче управління комунального 

господарства». 

 

10. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 



 

Хід засідання: 

1. 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 підприємств комунальної власності 

територіальної громади 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» - одноголосно. 

 

2. 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: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 1, 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

3. 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, «ПРОТИ» - 1, 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

4. 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, «ПРОТИ» - 1, 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

5. 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, «ПРОТИ» - 1, 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

 

6. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про визначення уповноважених органів 

управління, при передачі в оренду комунального майна територіальної 

громади м. Бориспіль». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

наступному засіданні комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

 7. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу управлінню 

культури, молоді та спорту міської ради на безоплатну передачу управлінню 

капітального будівництва міської ради проектно-кошторисної документації 

на «Капітальний ремонт покрівлі дитячої музичної школи по вул. 

Головатого, 46 в м. Бориспіль Київської області». 

ДОПОВІДАВ: начальник управління культури молоді та спорту 

Погребна Н.В. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

8. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу виконавчому 

комітету міської ради на передачу основних засобів та малоцінних 

необоротних матеріальних активів». 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Пінчук Т.І. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

9. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу управлінню 

капітального будівництва міської ради на безоплатну передачу капітально 

відремонтованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної власності 

«Поліпшення технічного стану та благоустрою Комсомольського озера  в м. 

Бориспіль Київської області» на баланс комунального підприємства 

«Виробниче управління комунального господарства». 

ДОПОВІДАВ: начальник УКБ Тимошенко В.С. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд регламентної комісії. – «ЗА» - 

одноголосно. 

 

10. 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: начальнику відділу землекористування Зайцеву В.О. 

підготувати в термін до 28 січня 2020 року проект рішення та провести 

процедуру оформлення права власності на земельну ділянку по вул. 

Ватутіна, 69.  

У зв’язку з відсутністю права власності на земельну ділянку по вул. 

Ватутіна, 69, заслухати питання щодо будівництва соціального житла або 

передачі в оренду після набуття права власності. – «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. 

 

 


