
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 120 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 16 квітня 2020 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                               305 кімната  

 

Присутні члени комісії:  Нагорний В.В. 

   Грона Є.М. 

   Адамовський Ю.О. 

   Романов О.М. 

  

  Відсутні члени комісії:     Шалімов І.В. 

 

Засідання веде: голова комісія Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: голова комісія Нагорний В.В. 

 

Запрошені та присутні: керуюча справами виконавчого комітету 

Передерей Л.Л., заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

 1. Про погодження отримання кредитного ліміту на поточний рахунок 

Управляючого муніципального комунального підприємства-1. 

 

2. Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» в новій редакції. 

 

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття від Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій  до комунальної власності територіальної 

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

м. Бориспіль. 

 



4. Про надання дозволу комунальному підприємству «Житлове 

ремонтно-експлуатаційне управління» на списання основних засобів. 

 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 01 квітня 2020 року                         

№ 5574-72-VІІ «Про звільнення орендарів від орендної плати за користування 

майном комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль на 

період дії карантину». 

 

6. 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». 

 

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 01.06.2011 № 338 по вул. Київський  Шлях, 27 

площею 4,7 кв. м з фізичною особою-підприємцем Вигівською Світланою 

Володимирівною для надання побутових послуг населенню (ремонт взуття). 

 

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 29.05.2017 № 600 по вул. Бежівка, 1 площею 185,7 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Голчанським Сергієм 

Олександровичем для здійснення виробничої діяльності з пошиття одягу та 

аксесуарів. 

 

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 01.06.2011 № 337 по вул. Глибоцька, 81 площею 

15,9 кв. м з фізичною особою-підприємцем Тимченко Іриною Олегівною для 

надання побутових послуг населенню (розміщення перукарні). 

 

10. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської 

ради на вихід зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія-Бориспіль». 

 

11. Інформація про хід виконання Програми по співфінансуванню робіт 

з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста 

Борисполя на 2018-2022 роки за 2019 рік. 



 
12. Інформація про хід виконання Програми охорони навколишнього 

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

 

13. Інформація про хід виконання Програми розвитку дорожнього 

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

2019 рік. 

 

14. Інформація про хід виконання Програми забезпечення м. Борисполя 

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

 

15. Інформація про хід виконання програми контролю утримання та 

розмноження домашніх та безпритульних тварин у м. Борисполі на                  

2019-2025 роки за 2019 рік. 

 

16. Інформація про хід виконання Програми щодо підтримки діяльності 

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

 

17. Інформація про хід виконання Програми по проведенню технічної 

інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 

2016-2020 роки за 2019 рік. 

 

18. 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». 

 

19. 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». 

 

20. Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» на списання основних засобів. 

 

21. Про припинення дії договору оренди від 25.09.2019 № 124 кімнати 

№ 20 по вулиці Бежівка, 1, укладеного між Управляючим муніципальним 

комунальним підприємством-1 та громадянином Перекрестовим 

Олександром Миколайовичем. 

 



 22. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному підприємству-1 на укладення договору оренди кімнати № 20 

по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянином Редіним Володимиром 

Олександровичем. 

 

23. Про надання згоди на безоплатне прийняття від товариства з 

обмеженою відповідальністю «БМК ТРІАДА» та товариства з обмеженою 

відповідальністю «ДБК» до комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя однокімнатної квартири № 36 по вул. Привокзальна, 2В/3 у 

житловому комплексі «СОНЯЧНИЙ» м. Бориспіль. 

 

24. Інформація про хід виконання Програми розвитку та модернізації 

об’єктів  теплопостачання у м. Бориспіль на 2016-2020 роки за 2016-2019 

роки. 

 

25. 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 01.08.2014 № 479 по вул. 

Сергія Камінського , 11/1 площею 19,7 кв. м з фізичною особою підприємцем 

Григорів Романом Васильовичем для надання побутових послуг населенню 

(ремонт взуття). 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про погодження отримання кредитного 

ліміту на поточний рахунок Управляючого муніципального комунального 

підприємства-1». 

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 затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

«БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» в новій редакції». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття від Державної служби України з надзвичайних ситуацій  до 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя державних 

квартир по вул. Київський Шлях, 95 у 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» - одноголосно. 

 

4. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на списання 

основних засобів». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: ГУ ЖКГ здійснити виїзд для обстеження основних 

засобів, що підлягають списанню. Заслухати на наступному засіданні комісії. 

– «ЗА» - одноголосно. 

 

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

від 01 квітня 2020 року № 5574-72-VІІ «Про звільнення орендарів від 

орендної плати за користування майном комунальної власності 

територіальної громади міста Бориспіль на період дії карантину». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

6. 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. 

 

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 01.06.2011 

№ 338 по вул. Київський  Шлях, 27 площею 4,7 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Вигівською Світланою Володимирівною для надання 

побутових послуг населенню (ремонт взуття)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

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 29.05.2017 

№ 600 по вул. Бежівка, 1 площею 185,7 кв. м з фізичною особою-підприємцем 



Голчанським Сергієм Олександровичем для здійснення виробничої 

діяльності з пошиття одягу та аксесуарів». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

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 01.06.2011 

№ 337 по вул. Глибоцька, 81 площею 15,9 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Тимченко Іриною Олегівною для надання побутових послуг 

населенню (розміщення перукарні)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

10. 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. 

Адамовський Ю.О. з пропозицією не виходити зі складу учасників 

товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія-Бориспіль». 

 ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради не підтримувати вихід Бориспільської міської ради зі складу учасників 

товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія-Бориспіль». 

– «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 1, «УТИМАЛИСЬ» - 0. 

 

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

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

 
12. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016 – 

2020 роки за 2019 рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

 

13. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-

2020 роки за 2019 рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

 



14. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

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

2019 рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

 

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

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

 

16. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 

2015-2019 роки за 2019 рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

 

 17. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання Програми 

по проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно об’єктів комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя на 2016-2020 роки за 2019 рік». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

 

18. 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: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

19. 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: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

 



20. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» на списання 

основних засобів». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

21. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про припинення дії договору оренди від 

25.09.2019 № 124 кімнати № 20 по вулиці Бежівка, 1, укладеного між 

Управляючим муніципальним комунальним підприємством-1 та 

громадянином Перекрестовим Олександром Миколайовичем». 

ДОПОВІДАВ: керуюча справами виконавчого комітету Передерей 

Л.Л. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

 22. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству-1 на укладення договору 

оренди кімнати № 20 по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з громадянином 

Редіним Володимиром Олександровичем». 

ДОПОВІДАВ: керуюча справами виконавчого комітету Передерей 

Л.Л. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

23. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття від товариства з обмеженою відповідальністю «БМК ТРІАДА» та 

товариства з обмеженою відповідальністю «ДБК» до комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя однокімнатної квартири № 36 по 

вул. Привокзальна, 2В/3 у житловому комплексі «СОНЯЧНИЙ» 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» - одноголосно. 

 

24. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Інформація про хід виконання 
Програми розвитку та модернізації об’єктів  теплопостачання у м. Бориспіль 

на 2016-2020 роки за 2016-2019 роки». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийнято до відома. 

 

25. 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 01.08.2014 

№ 479 по вул. Сергія Камінського , 11/1 площею 19,7 кв. м з фізичною особою 



підприємцем Григорів Романом Васильовичем для надання побутових послуг 

населенню (ремонт взуття). 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

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. 

 

 


