
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 122 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 11 червня 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: начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М., заступник 

начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О., депутати міської ради Верес О.О., 

директор КП «Бориспільводоканал» Гануш О.М., директор КП «ВУКГ» 

Меташоп Б.С., начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г., начальник 

відділу бухгалтерського обліку та звітності Пінчук Т.І. 

 

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 08.10.2012 № 411 по вул. Головатого, 19 площею 

298,6 кв. м з громадською організацією «Спортивний клуб «Бориспіль-

спорт» для проведення занять з футболу. 

2. 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 01.12.2010 № 309 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 

площею 118,7 кв. м з громадською організацією «Бориспільська спілка 

сучасного спортивного танцю» для проведення занять з сучасного 

спортивного танцю. 

3. 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 01.12.2010 № 307 по вул. Глибоцька, 122 площею 

67,8 кв. м з громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного 

спортивного танцю» для проведення занять з сучасного спортивного танцю. 

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 10.09.2012 № 405 по 

вул. Головатого, 19 площею 130,2 кв. м з громадською організацією 

«Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для проведення 

занять з сучасного спортивного танцю. 

5. 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 15.10.2019 № 683 по 

вул. Робітнича, 30 площею 111,4 кв. м з громадською організацією 

«Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для проведення 

занять з сучасного спортивного танцю. 

6. 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 19.12.2018 № 639 по вул. Лютнева, 14 площею 

16,3 кв. м з фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для 

надання освітніх послуг (проведення занять з англійської мови). 

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 19.12.2018 № 640 по вул. Полтавська, 28 площею 

13,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для 

надання освітніх послуг (проведення занять з англійської мови). 

 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 10.09.2019 № 678 по вул. Френкеля, 8 площею 

13,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для 

надання освітніх послуг (проведення занять з англійської мови). 



 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 17.10.2019 № 685 по вул. Скіфська, 21 площею 

71,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для 

надання освітніх послуг (проведення занять з англійської мови). 

 

 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 04.05.2011 № 333 по 

вул. Глибоцька, 122 площею 321,0 кв. м з Бориспільською міською 

громадською організацією «Спортивний клуб «Ганмун» для проведення 

занять з таеквон-до. 

 

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 01.12.2011 № 352 по 

вул. Головатого, 19 площею 98,7 кв. м з приватним підприємством «Гуд 

Лайн» для надання освітніх послуг. 

 

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 01.11.2018 № 630 по 

вул. Головатого, 19 площею 17,1 кв. м з приватним підприємством «Гуд 

Лайн» для надання освітніх послуг. 

 

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 01.11.2018 № 631 по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 1 площею 46,4 кв. м з приватним підприємством 

«Гуд Лайн» для надання освітніх послуг. 

 

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 01.02.2019 № 645 по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 1 площею 31,3 кв. м з приватним підприємством 

«Гуд Лайн» для надання освітніх послуг. 

 

15. 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 21.10.2019 № 686 по 



вул. Робітнича, 30 площею 416,7 кв. м з громадською організацією 

«Бориспільська міська академія танцювального спорту «ДІАМАНТ» для 

проведення занять з художньої гімнастики. 

16. 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 14.09.2018 № 622 по 

вул. Київський Шлях, 97-а площею 520,5 кв. м з громадською організацією 

«Бориспільська міська академія танцювального спорту «ДІАМАНТ» для 

проведення занять спортивними бальними танцями та художньою 

гімнастикою. 

 

17. 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. 

 

18. Про надання згоди на безоплатне прийняття від Головного 

управління Національної гвардії України до комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя державної квартири по вул. 

Головатого, 76 у м. Бориспіль. 

 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2020 № 5407-

69-VII «Про затвердження переліку нерухомого майна (будівлі, споруди, 

приміщення) комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя для зарахування на баланс головного управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради». 

 

20. 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 19.12.2006 № 071 по 

вул. Київський Шлях, 77 площею 62,0 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРОКО» для здійснення торгівлі медичними 

товарами, засобами гігієни, контактними лінзами, засобами догляду за 

лінзами, сонцезахисними окулярами. 

 

21. 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 30.10.2006 № 003 по 

вул. Київський Шлях, 27 площею 106,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Корманом Артуром Михайловичем для надання побутових 

послуг населенню (пошиття та ремонт одягу). 

 

22. 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 19.12.2018 № 636 по 

вул. Привокзальна, 14-а площею 22,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Крохмалюком Олексієм Андрійовичем для проведення занять зі спортивних 

бальних танців. 

 

23. 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 01.11.2019 № 690 по вул. 

Робітнича, 30 площею 295, 5 кв. м з фізичною особою підприємцем 

Усатюком Олександром Володимировичем для проведення занять із 

спортивних бальних танців.  

 

24. 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 10.09.2012 № 402 по 

вул. Соборна, 3 площею 50,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Лєнкевич Лесею Олександрівною для надання освітніх послуг. 

 

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 10.09.2012 № 401 по 

вул. Головатого, 19 площею 27,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Лєнкевич Лесею Олександрівною для надання освітніх послуг. 

 

26. 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 10.07.2014 № 477 по вул. 

Сергія Камінського, 6 площею 37,4 кв. м з Громадською організацією 

молодіжний військово-патріотичний клуб «РАТОБОРЕЦЬ» для розміщення 

громадської організації на площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності. 

 

27. 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 17.10.2016 № 566 по 

вул. Лермонтова, 4 площею 96,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення занять з хореографії та 

англійської мови. 

 

28. 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 17.10.2016 № 567 по вул. 

Шевченка, 2-а площею 96,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення занять з хореографії та 

англійської мови. 

 

29. 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 17.10.2016 № 568 по 

вул. Лермонтова, 22-а площею 18,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення занять з англійської мови. 

 

30. 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 14.09.2018 № 621 по 

вул. Привокзальна, 14-а площею 13,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення занять з англійської мови. 

 

31. 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 17.12.2018 № 633 по 

вул. Київський Шлях, 97-а площею 32,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Свентицькою Валентиною Андріївною для надання освітніх 

послуг. 

 

32. 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 19.06.2007 № 153 по 

вул. Київський Шлях 97-а площею 23,0 кв. м з фізичною особою – 

підприємцем Скачковим Юрієм Олександровичем для розміщення буфету 

без здійснення продажу товарів підакцизної групи. 

 

33. 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 19.06.2007 № 154 по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 1 площею 7,0 кв. м з фізичною особою – 

підприємцем Скачковим Юрієм Олександровичем для розміщення буфету 

без здійснення продажу товарів підакцизної групи. 

 

34. 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 19.06.2007 № 155 по 

вул. Соборна, 3 площею 7,0 кв. м з фізичною особою – підприємцем 

Скачковим Юрієм Олександровичем для розміщення буфету без здійснення 

продажу товарів підакцизної групи. 

 

35. 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 19.06.2007 № 156 по 

вул. Головатого, 19 площею 10,0 кв. м з фізичною особою – підприємцем 

Скачковим Юрієм Олександровичем для розміщення буфету без здійснення 

продажу товарів підакцизної групи. 

 

36. 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 31.01.2020 № 705 по 

вул. Робітнича, 30 площею 63,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Сріваставою Ольгою Анатоліївною для надання освітніх послуг 

(проведення занять з ментальної арифметики). 

 

37. 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 15.01.2019 № 643 по 

вул. Михайла Калмикова, 7 площею 189,3 кв. м з громадською організацією 

«Спортивний клуб тхеквондо та балансу» для проведення занять з 

тхеквондо. 

 

38. 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 21.10.2019 № 687 по 

вул. Робітнича, 30 площею 416,7 кв. м з громадською організацією 

«Спортивний клуб таеквондо та балансу» для проведення занять з 

тхеквондо. 

 

39. 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 16.04.2019 № 657 по 

вул. Гришинська, 1 площею 72,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Усатюком Олександром Володимировичем для проведення занять зі 

спортивних бальних танців. 

 

40. 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 23.09.2019 № 679 по 

вул. Володимира Момота, 16-а площею 79,1 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для проведення 

занять зі спортивних бальних танців. 

 

41. 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 21.10.2019 № 688 по 

вул. Скіфська, 21 площею 71,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Усатюком Олександром Володимировичем для проведення занять зі 

спортивних бальних танців. 

 

42. 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 29.10.2019 № 689 по 

вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 118,7 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для проведення 

занять зі спортивних бальних танців. 

 

43. 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 02.12.2019 № 698 по 

вул. Головатого, 19 площею 298,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Усатюком Олександром Володимировичем для проведення занять зі 

спортивних бальних танців. 

 

44. 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 01.03.2017 № 593 по 

вул. Володимира Момота, 16-а площею 162,0 кв. м з громадською 

організацією «Академія футболу «Фаворит» для проведення занять з 

футболу. 

 

45. 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 01.03.2018 № 611 по 

вул. Глибоцька, 122 площею 321,0 кв. м з громадською організацією 

«Академія футболу «Фаворит» для проведення занять з футболу. 

 

46. 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 01.03.2018 № 612 по 

вул. Соборна, 3 площею 269,1 кв. м з громадською організацією «Академія 

футболу «Фаворит» для проведення занять з футболу. 

 

47. 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 31.10.2011 № 348 по 

вул. Київський Шлях, 97-а загальною площею 113,4 кв. м з Федерацією 

ТАЕКВОН-ДО І.Т.Ф. України для проведення тренувань з таеквон-до. 

 

48. 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 15.10.2019 № 684 по 

вул. Робітнича, 30 площею 416,7 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Дитяча спортивно-танцювальна школа «ФЕНІКС» для 

проведення занять з художньої гімнастики. 

 

49. 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 19.11.2019 № 697 по 

вул. Робітнича, 30 площею 62,9 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Шамриковим Іваном Сергійовичем для проведення занять з програмування. 

 

50. 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 17.12.2018 № 638 по 

вул. Глибоцька, 122 площею 49,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Шепетько Андрієм Федоровичем для проведення занять з моделінгу. 

 

51. Звіт про роботу КП «ВУКГ» за 2019 рік. 

 

52. Про розгляд листа КП ВГ «Бориспільводоканал» щодо виділення 

коштів на придбання блочної гідродинамічної установки високого тиску. 

 

53. Про розгляд листа ОСББ «Супутник» щодо співфінансування 

робіт по реконструкції системи теплопостачання з установкою 

індивідуального теплового пункту житлового будинку по вул. 

Новопрорізна, 2. 

 

 54. Про внесення змін до Програми по співфінансуванню робіт з 

капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста 

Борисполя на 2018-2022 роки. 



 

              55. Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради на 

передачу основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних 

активів Комунальному некомерційному підприємству районної ради 

Київської області та міської ради Київської області «Бориспільська 

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. 

 

              56. Про внесення змін до Програми благоустрою міста Борисполя на 

2020-2024 роки. 

 

           57. Про внесення змін до Програми щодо підтримки діяльності 

комунальних підприємств міста Борисполя на 2020 – 2021 роки. 

 

 58.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2016 року 

№ 241-4-VII «Про затвердження Програми по проведенню технічної 

інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 

2016-2020 роки». 

 

             59. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього 

господарства  

та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки. 

 

             60. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному підприємству – 1 на укладення договору оренди квартири № 

60 по вулиці Лютневій, 8 у місті Борисполі з громадянкою Литвиненко 

Олександрою Володимирівною. 

 

             61. Про надання дозволу Управляючому муніципальному 

комунальному підприємству – 1 на укладення договору оренди з викупом  

квартири № 56 по вулиці Нижній Вал, 1 у місті Борисполі з громадянкою  

Копилець Світланою Андронівною. 

 

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 08.10.2012 

№ 411 по вул. Головатого, 19 площею 298,6 кв. м з громадською 

організацією «Спортивний клуб «Бориспіль-спорт» для проведення занять з 

футболу». 

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 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 01.12.2010 

№ 309 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 118,7 кв. м з громадською 

організацією «Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для 

проведення занять з сучасного спортивного танцю». 

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 продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.12.2010 

№ 307 по вул. Глибоцька, 122 площею 67,8 кв. м з громадською 

організацією «Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для 

проведення занять з сучасного спортивного танцю». 

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 головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 10.09.2012 

№ 405 по вул. Головатого, 19 площею 130,2 кв. м з громадською 

організацією «Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для 

проведення занять з сучасного спортивного танцю». 

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 терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 15.10.2019 

№ 683 по вул. Робітнича, 30 площею 111,4 кв. м з громадською організацією 

«Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для проведення 

занять з сучасного спортивного танцю». 

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 продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 19.12.2018 

№ 639 по вул. Лютнева, 14 площею 16,3 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для надання освітніх послуг 

(проведення занять з англійської мови)». 

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 19.12.2018 

№ 640 по вул. Полтавська, 28 площею 13,1 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для надання освітніх послуг 

(проведення занять з англійської мови)». 

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 10.09.2019 

№ 678 по вул. Френкеля, 8 площею 13,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для надання освітніх послуг 

(проведення занять з англійської мови)». 

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 17.10.2019 

№ 685 по вул. Скіфська, 21 площею 71,6 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для надання освітніх послуг 

(проведення занять з англійської мови)». 

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 головному 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 04.05.2011 

№ 333 по вул. Глибоцька, 122 площею 321,0 кв. м з Бориспільською 



міською громадською організацією «Спортивний клуб «Ганмун» для 

проведення занять з таеквон-до». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

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 01.12.2011 

№ 352 по вул. Головатого, 19 площею 98,7 кв. м з приватним підприємством 

«Гуд Лайн» для 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. 

 

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 01.11.2018 

№ 630 по вул. Головатого, 19 площею 17,1 кв. м з приватним підприємством 

«Гуд Лайн» для 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. 

 

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 01.11.2018 

№ 631 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 46,4 кв. м з приватним 

підприємством «Гуд Лайн» для 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. 

 

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 01.02.2019 

№ 645 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 31,3 кв. м з приватним 

підприємством «Гуд Лайн» для 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. 

 

15. 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 21.10.2019 

№ 686 по вул. Робітнича, 30 площею 416,7 кв. м з громадською організацією 

«Бориспільська міська академія танцювального спорту «ДІАМАНТ» для 

проведення занять з художньої гімнастики». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

16. 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 14.09.2018 

№ 622 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 520,5 кв. м з громадською 

організацією «Бориспільська міська академія танцювального спорту 

«ДІАМАНТ» для проведення занять спортивними бальними танцями та 

художньою гімнастикою». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

17. 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. 

 

18. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття від Головного управління Національної гвардії України до 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя державної 

квартири по вул. Головатого, 76 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. 

 

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

ради від 25.02.2020 № 5407-69-VII «Про затвердження переліку нерухомого 

майна (будівлі, споруди, приміщення) комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя для зарахування на баланс головного управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 



20. 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 19.12.2006 

№ 071 по вул. Київський Шлях, 77 площею 62,0 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «ІНТЕРОКО» для здійснення торгівлі 

медичними товарами, засобами гігієни, контактними лінзами, засобами 

догляду за лінзами, сонцезахисними окулярами». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: запросити на наступне засідання комісії представників 

ТОВ «ІНТЕРОКО». Заслухати питання на наступному засіданні комісії. – 

«ЗА» - одноголосно. 

 

21. 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 30.10.2006 

№ 003 по вул. Київський Шлях, 27 площею 106,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Корманом Артуром Михайловичем для надання побутових 

послуг населенню (пошиття та ремонт одягу)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

22. 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 19.12.2018 

№ 636 по вул. Привокзальна, 14-а площею 22,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Крохмалюком Олексієм Андрійовичем для проведення занять 

зі спортивних бальних танців». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

23. 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 01.11.2019 

№ 690 по вул. Робітнича, 30 площею 295,5 кв. м з фізичною особою 

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для проведення 

занять із спортивних бальних танців».  

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: «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 10.09.2012 

№ 402 по вул. Соборна, 3 площею 50,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Лєнкевич Лесею Олександрівною для 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. 

 

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 10.09.2012 

№ 401 по вул. Головатого, 19 площею 27,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Лєнкевич Лесею Олександрівною для 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. 

 

26. 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 10.07.2014 

№ 477 по вул. Сергія Камінського, 6 площею 37,4 кв. м з Громадською 

організацією молодіжний військово-патріотичний клуб «РАТОБОРЕЦЬ» 

для розміщення громадської організації на площі, що не використовується 

для провадження підприємницької діяльності». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

27. 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 17.10.2016 

№ 566 по вул. Лермонтова, 4 площею 96,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення занять з 

хореографії та англійської мови». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

28. 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 17.10.2016 

№ 567 по вул. Шевченка, 2-а площею 96,6 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення занять з 

хореографії та англійської мови». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

29. 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 17.10.2016 

№ 568 по вул. Лермонтова, 22-а площею 18,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення занять з 

англійської мови». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

30. 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 14.09.2018 

№ 621 по вул. Привокзальна, 14-а площею 13,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення занять з 

англійської мови». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

31. 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 17.12.2018 

№ 633 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 32,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Свентицькою Валентиною Андріївною для 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. 

 

32. 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 19.06.2007 

№ 153 по вул. Київський Шлях 97-а площею 23,0 кв. м з фізичною особою – 



підприємцем Скачковим Юрієм Олександровичем для розміщення буфету 

без здійснення продажу товарів 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. 

 

33. 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 19.06.2007 

№ 154 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 7,0 кв. м з фізичною особою 

– підприємцем Скачковим Юрієм Олександровичем для розміщення буфету 

без здійснення продажу товарів 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. 

 

34. 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 19.06.2007 

№ 155 по вул. Соборна, 3 площею 7,0 кв. м з фізичною особою – 

підприємцем Скачковим Юрієм Олександровичем для розміщення буфету 

без здійснення продажу товарів 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. 

 

35. 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 19.06.2007 

№ 156 по вул. Головатого, 19 площею 10,0 кв. м з фізичною особою – 

підприємцем Скачковим Юрієм Олександровичем для розміщення буфету 

без здійснення продажу товарів 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. 

 

36. 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 31.01.2020 

№ 705 по вул. Робітнича, 30 площею 63,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Сріваставою Ольгою Анатоліївною для надання освітніх 

послуг (проведення занять з ментальної арифметики)». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 



ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

37. 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 15.01.2019 

№ 643 по вул. Михайла Калмикова, 7 площею 189,3 кв. м з громадською 

організацією «Спортивний клуб тхеквондо та балансу» для проведення 

занять з тхеквондо». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

38. 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 21.10.2019 

№ 687 по вул. Робітнича, 30 площею 416,7 кв. м з громадською організацією 

«Спортивний клуб таеквондо та балансу» для проведення занять з 

тхеквондо». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

39. 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 16.04.2019 

№ 657 по вул. Гришинська, 1 площею 72,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для проведення 

занять зі спортивних бальних танців». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

40. 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 23.09.2019 

№ 679 по вул. Володимира Момота, 16-а площею 79,1 кв. м з фізичною 

особою-підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для 

проведення занять зі спортивних бальних танців». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 



41. 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 21.10.2019 

№ 688 по вул. Скіфська, 21 площею 71,6 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для проведення 

занять зі спортивних бальних танців». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

42. 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 29.10.2019 

№ 689 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 118,7 кв. м з фізичною 

особою-підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для 

проведення занять зі спортивних бальних танців». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

43. 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 02.12.2019 

№ 698 по вул. Головатого, 19 площею 298,6 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для проведення 

занять зі спортивних бальних танців». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

44. 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 01.03.2017 

№ 593 по вул. Володимира Момота, 16-а площею 162,0 кв. м з громадською 

організацією «Академія футболу «Фаворит» для проведення занять з 

футболу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

45. 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 01.03.2018 

№ 611 по вул. Глибоцька, 122 площею 321,0 кв. м з громадською 

організацією «Академія футболу «Фаворит» для проведення занять з 

футболу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

46. 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 01.03.2018 

№ 612 по вул. Соборна, 3 площею 269,1 кв. м з громадською організацією 

«Академія футболу «Фаворит» для проведення занять з футболу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

47. 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 31.10.2011 

№ 348 по вул. Київський Шлях, 97-а загальною площею 113,4 кв. м з 

Федерацією ТАЕКВОН-ДО І.Т.Ф. України для проведення тренувань з 

таеквон-до». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

48. 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 15.10.2019 

№ 684 по вул. Робітнича, 30 площею 416,7 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Дитяча спортивно-танцювальна школа «ФЕНІКС» для 

проведення занять з художньої гімнастики». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

49. 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 19.11.2019 

№ 697 по вул. Робітнича, 30 площею 62,9 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Шамриковим Іваном Сергійовичем для проведення занять з 

програмування». 



ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

50. 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 17.12.2018 

№ 638 по вул. Глибоцька, 122 площею 49,1 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Шепетько Андрієм Федоровичем для проведення занять з 

моделінгу». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

51. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Звіт про роботу КП «ВУКГ» за 2019 рік. 

ДОПОВІДАВ: директор КП «ВУКГ» Меташоп Б.С. 

ВИРІШИЛИ: комісії здійснити виїзд 18 червня 2020 року об 13.00  для 

обстеження техніки, що підлягає списанню. Директору КП «ВУКГ» 

надіслати звіт про роботу КП «ВУКГ» депутатам для ознайомлення в термін 

до 16 червня 2020 року. Заслухати на наступному засіданні комісії. – «ЗА» - 

одноголосно. 

 

52. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа КП ВГ 

«Бориспільводоканал» щодо виділення коштів на придбання блочної 

гідродинамічної установки високого тиску». 

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

ВИРІШИЛИ: звернутись до комісії з питань планування бюджету, 

економічної реформи з клопотанням задовольнити прохання КП ВГ 

«Бориспільводоканал» про виділення коштів на придбання блочної 

гідродинамічної установки високого тиску в сумі 2 млн 99 тис грн. – «ЗА» - 

одноголосно. 

 

53. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ОСББ «Супутник» 

щодо співфінансування робіт по реконструкції системи теплопостачання з 

установкою індивідуального теплового пункту житлового будинку по вул. 

Новопрорізна, 2». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: направити питання на довивчення. Заслухати на 

наступному засіданні комісії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

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

співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків 

та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

 ВИРІШИЛИ:  пункт 2.3 рішення «Про внесення змін до Програми по 

співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків 



та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки» викласти в наступній 

редакції: 

- доповнити пункт 6.9. розділу 6 Програми «Джерела фінансування та 

принципи співфінансування Програми» абзацом наступного змісту: «При 

проведенні капітального ремонту (заміни) ліфтів у багатоквартирних 

будинках, гуртожитках, протокол зборів співвласників багатоквартирного 

будинку оформляється на під’їзд (и), в якому (яких) планується проведення 

капітального ремонту». 

Пункт 2.4 рішення «Про внесення змін до Програми по 

співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків 

та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки» викласти в наступній 

редакції: 

- доповнити пункт 9.3. розділу 9 Програми «Прийняття рішення про 

фінансування робіт з капітального ремонту на умовах співфінансування 

виконавчим комітетом міської ради» абзацом наступного змісту: «У 2020 

році у зв’язку з встановленням карантину з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, продовжити 

термін включення в план робіт з капітального ремонту на поточний 2020 рік 

до 31 серпня, а заяви, які надійшли після 31 серпня 2020 року – на 

наступний рік». 

Виключити пункт 2.5 рішення «Про внесення змін до Програми по 

співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків 

та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки»: 

- проведення робіт з приєднання багатоквартирного будинку по  вул. 

Запорізька, 1 до міської каналізації. 

Виключити пункт 2.6 рішення «Про внесення змін до Програми по 

співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків 

та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки»:  

- про доповнення таблиці в пункті 13.7. розділу 13 Програми 

«Результативні показники Програми». – «ЗА» - одноголосно. 

 

              55. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу виконавчому 

комітету міської ради на передачу основних засобів та малоцінних 

необоротних матеріальних активів Комунальному некомерційному 

підприємству районної ради Київської області та міської ради Київської 

області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу бухгалтерського обліку та  звітності 

Пінчук Т.І. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

              56. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до Програми 

благоустрою міста Борисполя на 2020-2024 роки». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 



           57. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до Програми щодо 

підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 2020 – 

2021 роки». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

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

ради від 28 січня 2016 року № 241-4-VII «Про затвердження Програми по 

проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно об’єктів комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя на 2016-2020 роки». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

            59. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про внесення змін до Програми 

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 

2016-2020 роки». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

            

           60. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди квартири № 60 по вулиці Лютневій, 8 у місті Борисполі з 

громадянкою Литвиненко Олександрою Володимирівною. 

ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

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

 

            61. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди з викупом квартири № 56 по вулиці Нижній Вал, 1 у місті 

Борисполі з громадянкою Копилець Світланою Андронівною». 

ДОПОВІДАВ: начальник реєстраційної служби Степаненко Т.Г. 

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. 


