
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 117 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 20 лютого 2020 року 

Початок засідання                                              11:00 

Місце проведення                                              305 кімната  

 

Присутні члени комісії:  Нагорний В.В. 

 Грона Є.М. 

 Адамовський Ю.О. 

    

  Відсутні члени комісії:     Романов О.М. 

 Шалімов І.В. 

 

Засідання веде: голова комісія Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: голова комісії Нагорний В.В. 

Запрошені та присутні: заступник міського голови Ковальова Л.О.,  

секретар міської ради Годунок Я.М., начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М., 

заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О., депутат міської ради Верес 

О.О., директор КП «ВУКГ» Найчук В.А., директор КП 

«Бориспільводоканал» Гануш О.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

 1. Звіт про результати службового розслідування КП «ВУКГ».  

 

2. Звіт про роботу КП ВКГ «Бориспільводоканал» за 2019 рік. 

 

3. Про надання дозволу благодійній організації «Всеукраїнський 

благодійний фонд «Національне відродження» на передачу в суборенду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Європейська, 4 площею 58,5 кв. м громадському 

формуванню з охорони громадського порядку «Сектор безпеки» для 



розміщення громадської організації на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності. 

 

4. 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 06.06.2014 № 474 у Соцмістечку, 350 площею 203,2 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Семеновою Юлією Василівною для 

проведення господарської діяльності з продажу продовольчих товарів, 

включаючи товари підакцизної групи. 

 

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

списання основного засобу та безоплатну передачу списаного з балансу 

автомобіля військовій частині А1414 Міністерства оборони України. 

 

6. Про внесення змін до Програми по співфінансуванню робіт з 

капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків на 2018-

2022 роки. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Звіт про результати службового 

розслідування КП «ВУКГ». 

ДОПОВІДАВ: заступник міського голови Ковальова Л.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

 

2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Звіт про роботу КП ВКГ 

«Бориспільводоканал» за 2019 рік». 

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

Адамовський Ю.О. з пропозицією розробити Програму про облік 

центрального водопостачання. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

 

3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу благодійній 

організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Національне відродження» 

на передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя по вул. Європейська, 4 площею 58,5 кв. 

м громадському формуванню з охорони громадського порядку «Сектор 

безпеки» для розміщення громадської організації на площі, що не 

використовується для провадження підприємницької діяльності». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: у зв’язку з конфліктом інтересів в обговоренні та  

голосуванні не бере участі Нагорний В.В. 

 Винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

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

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 



 

4. 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 06.06.2014 

№ 474 у Соцмістечку, 350 площею 203,2 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Семеновою Юлією Василівною для проведення господарської 

діяльності з продажу продовольчих товарів, включаючи товари підакцизної 

групи». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

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

науки міської ради на списання основного засобу та безоплатну передачу 

списаного з балансу автомобіля військовій частині А1414 Міністерства 

оборони України». 

ДОПОВІДАВ: голова комісії Нагорний В.В. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

6. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до Програми по 

співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків 

та гуртожитків на 2018-2022 роки». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до Програми по співфінансуванню робіт з 

капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків на 2018-

2022 роки в частині проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в 

багатоквартирних будинках а саме: фінансування проектних робіт за рахунок 

коштів місцевого бюджету. – «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. 

 

 

 


