
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 119 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 18 березня 2020 року 

Початок засідання                                              10:00 

Місце проведення                                              103 кімната  

 

Присутні члени комісії:  Нагорний В.В. 

 Шалімов І.В. 

  

  Відсутні члени комісії:     Грона Є.М. 

   Адамовський Ю.О. 

   Романов О.М. 

 

Засідання веде: голова комісія Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: секретар комісії Шалімов І.В. 

Запрошені та присутні: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова 

Н.О., військовий комісар Бориспільського ОМВК Горбач Р.Я., начальник 

відділу НС та ЦЗН Сьомак А.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

 1. 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. 

 

 2. 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. 

 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2020 року 

№ 5417-69-VІІ «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». 

 

4. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської 

ради на вихід зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія-Бориспіль». 

 

5. Інформація про хід виконання цільової Програми розвитку 

цивільного захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки за 2019 

рік. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. 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». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О.,     

Військовий комісар Бориспільського ОМВК Горбач Р.Я. з пропозицією 

включити в договір оренди формулювання про надання приміщення для 

проведення занять з вогневої підготовки на безоплатній основі за заявкою 

військового комісара. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення з врахуванням пропозиції 

військового комісара Горбача Р.Я. – «ЗА» - одноголосно. 

 

2. 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: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 



ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення з врахуванням пропозиції 

військового комісара Горбача Р.Я. – «ЗА» - одноголосно. 

 

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

від 25 лютого 2020 року № 5417-69-VІІ «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: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

4. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу виконавчому 

комітету Бориспільської міської ради на вихід зі складу учасників товариства 

з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія-Бориспіль». 

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: «Інформація про хід виконання цільової 

Програми розвитку цивільного захисту населення і територій міста Бориспіль 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-

2020 роки за 2019 рік». 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу НС та ЦЗН Сьомак А.В. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняли до відома. 

 

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. 

 


