
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 118 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 12 березня 2020 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                              103 кімната  

 

Присутні члени комісії:  Нагорний В.В. 

 Грона Є.М. 

 Шалімов І.В. 

 Адамовський Ю.О. 

 Романов О.М. 

    

  Відсутні члени комісії:     - 

 

Засідання веде: голова комісія Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: секретар комісії Шалімов І.В. 

Запрошені та присутні: міський голова Федорчук А.С.,  начальник 

юридично-кодрового забезпечення Жарий О.К., керуючий справами 

виконавчого комітету Передерей Л.Л., начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М., 

головний спеціаліст реєстраційної служби Перепльтчикова Т.П., депутат 

міської ради Луців І.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

 1. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської 

ради на безоплатну передачу капітально відремонтованого за бюджетні 

кошти об’єкту комунальної власності «Водопониження та захист від 

підтоплення території ЗОШ по вул. В. Момота, 1 у м. Бориспіль Київської 

області» на баланс комунального підприємства «Виробниче управління 

комунального господарства». 

 

2. 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 озера по вул. Поповича в м. Бориспіль Київської області» на 

баланс комунального підприємства «Виробниче управління комунального 

господарства». 

 

 3. Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради  від 

20.01.2020 № 14 «Про виключення з числа службових квартир за Головним 

територіальним управлінням юстиції у Київській області». 

 

4. Про надання дозволу Реабілітаційній установі для осіб з інвалідністю 

«Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради 

Київської області на безоплатну передачу комунальному підприємству 

«Виробниче управління комунального господарства» транспортного засобу. 

 

5. Про надання дозволу Управляючому муніципальному комунальному 

підприємству-1 на списання транспортного засобу. 

 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття від Адміністрації 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя  державних 

квартир по вул. Київський Шлях, 95, секція 6 у м. Бориспіль. 

 

7. Про розгляд службової записки заступника міського голови                     

Гопанчука Д.О. про терміни виконання документів. 

 

8. Про надання дозволу громадській організації «Бориспіль-спорт» на 

передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя по вул. Сергія Камінського, 6 площею 

317,7 кв. м товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕНМАРК ІНВЕСТ» 

для організації та проведення занять різними видами спорту. 

 

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 01.04.2014 № 470 по вул. Сергія Камінського, 6 

площею 317,7 кв. м з громадською організацією «Спортивний клуб 

«Бориспіль-спорт» для організації та проведення занять різними видами 

спорту. 

 

10. 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 29.12.2006 № 109 

загальною площею 180,7 кв. м з Акціонерним товариством «УКРПОШТА» 

для розміщення об’єкту поштового зв’язку. 

 



11. 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 19.01.2015 № 503 по вул. 

Чехова, 2 площею 256,5 кв. м з комунальним закладом Київської обласної 

ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф» для забезпечення діяльності служби екстреної медичної 

допомоги. 

 

12. 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 № 326 по                           

вул. Київський Шлях, 11 площею 18,0 кв. м з комунальним підприємством 

«Бориспільська центральна аптека № 24» для розміщення аптечного пункту 

 

13. 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 № 325 по вул. 

Нова 2, буд. 4 площею 10,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Романовою 

Тетяною Григорівною для надання побутових послуг населенню (пошиття та 

ремонт одягу). 

 

14. 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 14.03.2017 № 595 по вул. 

Київський Шлях, 2-а площею 12,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Савоніком Олександром Анатолійовичем для надання побутових послуг 

населенню (ремонт електропобутових товарів). 

 

15. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської 

ради на вихід зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія-Бориспіль». 

 

16. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на безоплатну 

передачу основних засобів на баланс підприємств комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя. 

 

17. Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на безоплатну 

передачу співвласникам багатоквартирних будинків міста Борисполя в особі 

уповноваженої особи капітальних інвестицій (проектно-кошторисна 

документація) та основних засобів (лічильники тепла). 

 



18. Про розгляд листа Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) щодо скасування рішень виконавчого 

комітету міської ради та рішень міської ради. 

 

19. Інформація про хід виконання Програми охорони навколишнього 

природного середовища у місті Борисполі на 2016 – 2020 роки за 2019 рік. 

 

20. Інформація про хід виконання Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки за 2019 рік. 

 

21. Інформація про хід виконання Програми забезпечення м. Борисполя 

якісною питною водою на 2006 – 2020 роки за 2019 рік. 

 

22. Інформація про хід виконання Програми щодо підтримки діяльності 

комунальних підприємств міста Борисполя на 2015-2019 роки за 2019 рік. 

 

23. Інформація про хід виконання програми контролю утримання та 

розмноження домашніх та безпритульних тварин у м. Борисполі на 2019-2025 

роки за 2019 рік. 

 

24. Інформація про хід виконання Програми по співфінансуванню робіт 

з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста 

Борисполя на 2018-2022 роки за 2019 рік. 
 

25. про розгляд звернення депутата міської ради Луціва І.М., щодо 

профілактики поширення короновірусу у громадських місцях. 

 

26. Про розгляд звернення Ахмедової З.З. щодо надання приміщення 

для розміщення дитячого басейну. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу управлінню 

капітального будівництва міської ради на безоплатну передачу капітально 

відремонтованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної власності 

«Водопониження та захист від підтоплення території ЗОШ по вул. В. 

Момота, 1 у м. Бориспіль Київської області» на баланс комунального 

підприємства «Виробниче управління комунального господарства». 

ДОПОВІДАВ: голова комісії Нагорний В.В. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

наступному засіданні комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

2. 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 озера по вул. Поповича в м. 



Бориспіль Київської області» на баланс комунального підприємства 

«Виробниче управління комунального господарства». 

ДОПОВІДАВ: голова комісії Нагорний В.В. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

наступному засіданні комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

 3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про скасування рішення виконавчого 

комітету міської ради  від 20.01.2020 № 14 «Про виключення з числа 

службових квартир за Головним територіальним управлінням юстиції у 

Київській області». 

ДОПОВІДАВ: голова комісії Нагорний В.В. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

наступному засіданні комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

4. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Реабілітаційній 

установі для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко 

Бориспільської міської ради Київської області на безоплатну передачу 

комунальному підприємству «Виробниче управління комунального 

господарства» транспортного засобу». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

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 списання транспортного 

засобу». 

ДОПОВІДАВ: начальник 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 згоди на безоплатне 

прийняття від Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя  державних квартир по вул. Київський Шлях, 95, 

секція 6 у м. Бориспіль». 

ДОПОВІДАВ: начальник 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 розгляд службової записки заступника 

міського голови Гопанчука Д.О. про терміни виконання документів». 

ДОПОВІДАВ: керуючий справами виконавчого комітету Передерей 

Л.Л. 

ВИРІШИЛИ: комісія рекомендує підтримати пропозицію, щодо 

закриття справ «Про затвердження проектів землеустрою», у разі не набрання 

достатньої кількості голосів протягом трьох сесій підряд. У разі набрання 

рішенням 18 голосів «УТРИМАВСЯ» - вважати рішення таким, що не 



набрало достатньої кількості голосів. Розглянути всі рішення, які 

перебувають у відділі землекористування, але не набрали достатньої 

кількості голосів з 2016 року на сімдесятій сесії Бориспільської міської ради. 

– «ЗА» - одноголосно. 

 

8. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу громадській 

організації «Бориспіль-спорт» на передачу в суборенду нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по 

вул. Сергія Камінського, 6 площею 317,7 кв. м товариству з обмеженою 

відповідальністю «ДЕНМАРК ІНВЕСТ» для організації та проведення занять 

різними видами спорту». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

0;  «УТРИМАЛИСЬ» - 4. 

 

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 01.04.2014 

№ 470 по вул. Сергія Камінського, 6 площею 317,7 кв. м з громадською 

організацією «Спортивний клуб «Бориспіль-спорт» для організації та 

проведення занять різними видами спорту. 

ДОПОВІДАЛИ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

Депутат міської ради Адамовський Ю.О. виступив з пропозицією не 

продовжувати договір з громадською організацією «Спортивний клуб 

«Бориспіль-спорт» у зв’язку з відсутністю необхідності у даної громадської 

організації в даному приміщенні, про що свідчить заява про надання дозволу 

на передачу в суборенду ТОВ «ДЕНМАРК ІНВЕСТ». Розглянути можливість 

передачі даного приміщення громадській організації зі збереженням 

цільового призначення за умови надання приміщення для безкоштовних 

навчань у відповідні фіксовані години або дні для учнів загальноосвітніх 

шкіл.  

ВИРІШИЛИ: запросити на наступне засідання комісії військового 

комісара Бориспільського ОМВК та керівника ТОВ «ДЕНМАРК ІНВЕСТ». – 

«ЗА» - одноголосно. 

 

10. 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 29.12.2006 

№ 109 загальною площею 180,7 кв. м з Акціонерним товариством 

«УКРПОШТА» для розміщення об’єкту поштового зв’язку». 

ДОПОВІДАВ: начальник 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 головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 19.01.2015 

№ 503 по вул. Чехова, 2 площею 256,5 кв. м з комунальним закладом 

Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» для забезпечення діяльності служби 

екстреної медичної допомоги». 

ДОПОВІДАВ: начальник 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 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 

№ 326 по вул. Київський Шлях, 11 площею 18,0 кв. м з комунальним 

підприємством «Бориспільська центральна аптека № 24» для розміщення 

аптечного пункту». 

ДОПОВІДАВ: начальник 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 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 

№ 325 по вул. Нова 2, буд. 4 площею 10,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Романовою Тетяною Григорівною для надання побутових 

послуг населенню (пошиття та ремонт одягу)». 

ДОПОВІДАВ: начальник 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 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 14.03.2017 

№ 595 по вул. Київський Шлях, 2-а площею 12,1 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Савоніком Олександром Анатолійовичем для надання 

побутових послуг населенню (ремонт електропобутових товарів). 

ДОПОВІДАВ: начальник 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 надання дозволу виконавчому 

комітету Бориспільської міської ради на вихід зі складу учасників товариства 

з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія-Бориспіль». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

Депутат міської ради Адамовський Ю.О. виступив з пропозицією 

створити соціальний проект для незахищених верств населення для 

користування послугами ТОВ «Телерадіокомпанія-Бориспіль» в межах 

розміру статутного внеску Бориспільської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: запросити на наступне засідання комісії директора ТОВ 

«Телерадіокомпанія-Бориспіль» зі звітом про результати господарської 

діяльності за 2019 рік (дохід, витрати, кількість абонентів, кількість робочих 

місць і т.д.). – «ЗА» - одноголосно. 

 

16. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на безоплатну передачу основних засобів на баланс підприємств 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя». 

ДОПОВІДАВ: начальник 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 надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на безоплатну передачу співвласникам багатоквартирних 

будинків міста Борисполя в особі уповноваженої особи капітальних 

інвестицій (проектно-кошторисна документація) та основних засобів 

(лічильники тепла). 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

18. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) щодо 

скасування рішень виконавчого комітету міської ради та рішень міської 

ради». 

ДОПОВІДАВ: міський голова Федорчук А.С., начальник відділу 

юридично-кадрового забезпечення Жарий О.К. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати міському голові Федорчуку А.С. 

звернутись до Міністерства юстиції з проханням надання роз’язнення листа 

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції № 768/1-

20 від 03.03.2020р.  

До отримання відповіді направити звернення до реєстраційної служби 

Бориспільської міської ради.– «ЗА» - одноголосно. 

 

 



19. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016 – 

2020 роки за 2019 рік». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома.  

 

20. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-

2020 роки за 2019 рік». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома.  

 

21. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

забезпечення м. Борисполя якісною питною водою на 2006 – 2020 роки за 

2019 рік». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома.  

 

22. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 

2015-2019 роки за 2019 рік. 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома.  

 

23. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання програми 

контролю утримання та розмноження домашніх та безпритульних тварин у 

м. Борисполі на 2019-2025 роки за 2019 рік». 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

 

24. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних 

будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки за 2019 рік». 
ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома 

 

25. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд звернення депутата міської 

ради Луціва І.М., щодо профілактики поширення короновірусу у 

громадських місцях». 

ДОПОВІДАВ: депутат міської ради Луців І.М. 

ВИРІШИЛИ: підтримали пропозицію депутат міської ради Луціва І.М., 

щодо необхідності проведення профілактичних заходів у громадських місцях 

та громадському транспорті. – «ЗА» - одноголосно.  

 

26. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд звернення Ахмедової З.З. 

щодо надання приміщення для розміщення дитячого басейну». 



ДОПОВІДАВ: Ахмедова З.З. 

ВИРІШИЛИ: начальнику ГУ ЖКГ надати інформацію стосовно 

наявності правовстановлюючих документів на будівлю колишнього клубу за 

адресою вул. Бежівка, 1 на наступне засідання 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. 

 

Голова комісії   Нагорний В.В. 

 

Секретар комісії   Шалімов І.В. 

 


