
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 116 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 13 лютого 2020 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                              305 кімната  

 

Присутні члени комісії:  Нагорний В.В. 

 Грона Є.М. 

 Романов О.М.  

    

  Відсутні члени комісії:     Адамовський Ю.О. 

 Шалімов І.В. 

 

Засідання веде: голова комісія Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: голова комісії Нагорний В.В. 

Запрошені та присутні: секретар міської ради Годунок Я.М., 

начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М., заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова 

Н.О. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

1. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя від приватного акціонерного товариства 

«Агробудмеханізація» основних засобів по об’єкту «Будівництво 

багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

торгівельно-офісними приміщеннями по пров. Старовокзальний, 2 у                    

м. Бориспіль». 

 

2. Про надання дозволу комунальному підприємству «Бориспільське 

бюро технічної інвентаризації» на списання основних засобів. 

 

3. Про надання дозволу Благодійному фонду «Діабетик» на передачу в 

суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 



громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 27 площею 28,8 кв. м 

громадській організації «ДІА-Бориспіль» для розміщення громадської 

організації, що не використовуються для провадження підприємницької 

діяльності. 

 

4. 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. 

 

5. 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 16.03.2009 № 228 по вул. 

1 Травня, 4 загальною площею 30,2 кв. м з Бориспільським спортивним 

клубом «Колос» для розміщення службових приміщень. 

 

6. Про надання дозволу комунальному підприємству «Житлове 

ремонтно-експлуатаційне управління» на списання основних засобів. 

 

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 01.04.2011 № 329 по вул. Київський Шлях, 35 

площею 79,1 кв. м з акціонерним товариством «Державний ощадний банк 

України» для розміщення відділення банку та для розміщення банкомату. 

 

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 01.04.2011 № 330 по вул. Нижній Вал, 2 площею 

306,9 кв. м  з акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» 

для розміщення відділення банку та для розміщення банкомату. 

 

9. 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 27.03.2017 № 596 по вул. Головатого, 15 площею 

83,4 кв. м  з фізичною особою-підприємцем Паук Ксенією Сергіївною для 

надання стоматологічних послуг. 

10. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на безоплатну 

передачу основних засобів, матеріалів та необоротних активів на баланс 

комунального підприємства «Виробниче управління комунального 

господарства». 

 

11. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному підприємству-1 на перереєстрацію транспортних засобів. 



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 17,0 кв. м товариству з обмеженою відповідальністю «Укрсоцрента» 

для продажу товарів непродовольчої групи. 

 

13. Про внесення змін до Програми розвитку та модернізації об’єктів 

теплопостачання у м. Бориспіль на 2016-2020 роки. 

 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2016 року                          

№ 241-4-VII «Про затвердження Програми по проведенню технічної 

інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 

2016-2020 роки». 

 

15. Про внесення змін до Програми забезпечення міста Борисполя 

якісною питною водою на 2006-2020 роки. 

 

16. Про затвердження Програми щодо підтримки діяльності 

комунальних підприємств міста Борисполя на 2020 – 2021 роки. 

 

17. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього господарства 

та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки. 

 

18. Про взяття на баланс головного управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради нерухомого майна (будівлі, 

споруди, приміщення) комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя. 

 

19. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської 

ради на вихід зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія-Бориспіль».  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Борисполя від приватного 

акціонерного товариства «Агробудмеханізація» основних засобів по об’єкту 

«Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-

прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями по пров. 

Старовокзальний, 2 у м. Бориспіль». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 



2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» на списання 

основних засобів». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Благодійному фонду 

«Діабетик» на передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 27 

площею 28,8 кв. м громадській організації «ДІА-Бориспіль» для розміщення 

громадської організації, що не використовуються для провадження 

підприємницької діяльності». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

4. 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: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії Бориспільської міської ради. – 

«ЗА» - одноголосно. 

 

5. 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 16.03.2009 № 228 по вул. 1 Травня, 4 загальною 

площею 30,2 кв. м з Бориспільським спортивним клубом «Колос» для 

розміщення службових приміщень». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

6. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на списання 

основних засобів». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

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 01.04.2011 



№ 329 по вул. Київський Шлях, 35 площею 79,1 кв. м з акціонерним 

товариством «Державний ощадний банк України» для розміщення відділення 

банку та для розміщення банкомату». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

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 01.04.2011 

№ 330 по вул. Нижній Вал, 2 площею 306,9 кв. м  з акціонерним товариством 

«Державний ощадний банк України» для розміщення відділення банку та для 

розміщення банкомату». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

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 продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 27.03.2017 

№ 596 по вул. Головатого, 15 площею 83,4 кв. м  з фізичною особою-

підприємцем Паук Ксенією Сергіївною для надання стоматологічних 

послуг». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

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 безоплатну передачу основних засобів, матеріалів та 

необоротних активів на баланс комунального підприємства «Виробниче 

управління комунального господарства». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

11. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству-1 на перереєстрацію 

транспортних засобів». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

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 17,0 кв. м товариству з 

обмеженою відповідальністю «Укрсоцрента» для продажу товарів 

непродовольчої групи». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

13. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до Програми розвитку 

та модернізації об’єктів теплопостачання у м. Бориспіль на 2016-2020 роки». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

14. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 28 січня 2016 року № 241-4-VII «Про затвердження Програми по 

проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно об’єктів комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя на 2016-2020 роки». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

15. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до Програми 

забезпечення міста Борисполя якісною питною водою на 2006-2020 роки». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

16. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про затвердження Програми щодо 

підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 2020 – 

2021 роки». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

17. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 

роки». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд комісії з питань планування бюджету. 

– «ЗА» - одноголосно. 

 

18. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про взяття на баланс головного 

управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) комунальної 

власності територіальної громади міста Борисполя». 



ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

19. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу виконавчому 

комітету Бориспільської міської ради на вихід зі складу учасників товариства 

з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія-Бориспіль».  

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «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. 

 

Голова комісії   Нагорний В.В. 

 

 

 


