
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 121 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 18 квітня 2020 року 

Початок засідання                                              14:00 

Місце проведення                                               305 кімната  

 

Присутні члени комісії:  Нагорний В.В. 

   Грона Є.М. 

   Шалімов І.В. 

   Романов О.М. 

  

  Відсутні члени комісії:     Адамовський Ю.О. 

  

Засідання веде: голова комісія Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: секретар комісії  Шалімов І.В. 

 

Запрошені та присутні: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М., начальник 

фінансового управління Заєць С.М., начальник реєстраційної служби 

Степаненко Т.Г., начальник управління освіти і науки Павленко Т.В., 

заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О., директор ТОВ 

«Телерадіокомпанія-Бориспіль» Давиденко М.А., депутати міської ради 

Верес О.О., Боженко Є.П., Локайчук Ю.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

 1. Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та 

зборів на 2021 рік. 

 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 червня 2019 року  

№ 4537-58-VІІ «Про надання дозволу головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради на 

укладення договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 



комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по 

вул. Київський Шлях, 75 площею 406,3 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «АРТ МІКС МЕДІА» для здійснення послуг з графічного 

дизайну та художнього оформлення». 

 

3. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на внесення змін та 

продовження договору оренди нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 16.07.2014 № 517/1592 по 

вул. Київський Шлях, 29 площею 12,3 кв. м з фізичною особою - 

підприємцем Діхтяр Світланою Юліївною для продажу товарів 

непродовольчої групи. 

 

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

№ 5415-69-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 16.03.2009 № 228 по 

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

«Колос» для розміщення службових приміщень». 

 

5. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 01.08.2014 № 478 по вул. Київський Шлях, 11 площею 46,9 

кв. м з приватним підприємством «Персеверанс» для здійснення 

підприємницької діяльності з надання освітніх послуг. 

 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу 

основних засобів на баланс підприємств та установ комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя. 

 

7. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської 

ради на вихід зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія-Бориспіль». 

 

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

безоплатну передачу управлінню капітального будівництва міської ради 

проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт спортзалу 

Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Михайла Калмикова, 7 в м. 

Бориспіль Київської області». 

 

 9. Про надання дозволу Бориспільському навчально-виховному 

комплексу «Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського-спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів» Бориспільської міської ради Київської області на 

безоплатну передачу управлінню капітального будівництва міської ради 



проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт футбольного 

поля Бориспільського НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла 

Чубинського по вул. Головатого, 32 а в м Бориспіль Київської області». 

 

 10. Про затвердження Порядку виплати винагороди державним 

реєстраторам реєстраційної служби виконавчого комітету міської ради. 
 

11. Про виділення коштів на заміну пасажирського ліфта  по вул. 

Головатого, 8 що передбачено Програмою по співфінансуванню робіт з 

капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста 

Борисполя на 2018-2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

 1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про встановлення ставок та пільг із 

сплати місцевих податків та зборів на 2021 рік». 

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового управління Заєць С.М. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25 червня 2019 року № 4537-58-VІІ «Про надання дозволу 

головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради на укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 75 площею 406,3 кв. м з 

товариством з обмеженою відповідальністю «АРТ МІКС МЕДІА» для 

здійснення послуг з графічного дизайну та художнього оформлення». 

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 дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на внесення змін та продовження договору оренди нерухомого 

майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

16.07.2014 № 517/1592 по вул. Київський Шлях, 29 площею 12,3 кв. м з 

фізичною особою - підприємцем Діхтяр Світланою Юліївною для продажу 

товарів непродовольчої 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. 

 

4. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25 лютого 2020 року № 5415-69-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 16.03.2009 № 228 по вул. 1 Травня, 4 площею 30,2 кв. м з 

Бориспільським спортивним клубом «Колос» для розміщення службових 

приміщень». 

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 головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на продовження договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.08.2014 

№ 478 по вул. Київський Шлях, 11 площею 46,9 кв. м з приватним 

підприємством «Персеверанс» для здійснення підприємницької діяльності з 

надання освітніх послуг». 

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 надання дозволу головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на безоплатну передачу основних засобів на баланс 

підприємств та установ комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя». 

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 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. 

 

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

науки міської ради на безоплатну передачу управлінню капітального 

будівництва міської ради проектно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт спортзалу Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 по 

вул. Михайла Калмикова, 7 в м. Бориспіль Київської області». 

ДОПОВІДАВ: начальник управління освіти і науки Павленко Т.В. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

 9. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Бориспільському 

навчально-виховному комплексу «Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла 



Чубинського-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів» Бориспільської міської 

ради Київської області на безоплатну передачу управлінню капітального 

будівництва міської ради проектно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт футбольного поля Бориспільського НВК «Ліцей 

«Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського по вул. Головатого, 32 а в м 

Бориспіль Київської області». 

ДОПОВІДАВ: начальник управління освіти і науки Павленко Т.В. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

 10. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про затвердження Порядку виплати 

винагороди державним реєстраторам реєстраційної служби виконавчого 

комітету міської ради. 

ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

11. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про виділення коштів на заміну 

пасажирського ліфта по вул. Головатого, 8 що передбачено Програмою по 

співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків 

та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки» 

ДОПОВІДАВ: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М. 

ВИРІШИЛИ: звернутися до постійної комісії з питань планування 

бюджету, економічної реформи з проханням надати дозвіл на виділення 

коштів для реалізації Програми по співфінансуванню робіт з капітального 

ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 

2018-2022 роки для заміни пасажирського ліфта по вул. Головатого, 8 в сумі 

1 100 000,00 грн. – «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. 

 

 


