
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 123 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 16 липня 2020 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                               305 кімната  

 

Присутні члени комісії:  Нагорний В.В. 

   Адамовський Ю.О. 

   Романов О.М. 

  

  Відсутні члени комісії:     Шалімов І.В. 

   Грона Є.М. 

 

Засідання веде: голова комісія Нагорний В.В. 

   

Протокол веде: голова комісія Нагорний В.В. 

Запрошені та присутні: перший заступник міського голови Корнійчук 

М.П., начальник ГУ ЖКГ Толкач В.М., заступник начальника ГУ ЖКГ 

Коліденкова Н.О., начальник УКБ Тимошенко В.С., депутати міської ради 

Верес О.О., головний спеціаліст реєстраційної служби Перепльотчикова Т.П. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про створення комунального підприємства «Центр стерилізації та 

адопції тварин» Бориспільської міської ради Київської області. 

2. Про надання дозволу комунальному підприємству «Виробниче 

управління комунального господарства» на реалізацію транспортних засобів. 

3. Про надання дозволу комунальному підприємству «Виробниче 

управління комунального господарства» на списання транспортних засобів. 

4. Про надання дозволу комунальному підприємству «Житлове ремонтно-

експлуатаційне управління» на списання малоцінних необоротних 

матеріальних активів. 

 



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 розгляд листа ФОП Антіпова А.В. щодо звільнення від орендної 

плати за користування майном комунальної власності на період дії карантину. 

7. Про надання дозволу Управляючому муніципальному комунальному                    

підприємству – 1 на укладення договору оренди квартири № 36 по вулиці 

Привокзальній, 2-В у місті Борисполі з громадянином Ногою Юрієм 

Миколайовичем. 

8. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської 

ради на безоплатну передачу капітально відремонтованого за бюджетні кошти 

об’єкту комунальної власності «Поліпшення технічного стану та благоустрій 

озера «Гульківка» в м. Бориспіль» на баланс комунального підприємства 

«Виробниче управління комунального господарства». 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про створення комунального підприємства 

«Центр стерилізації та адопції тварин» Бориспільської міської ради Київської 

області». 

ДОПОВІДАВ: перший заступник міського голови Корнійчук М.П. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

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

2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Виробниче управління комунального господарства» на 

реалізацію транспортних 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. 

3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Виробниче управління комунального господарства» на 

списання транспортних засобів». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 

ВИРІШИЛИ: КП «ВУКГ» долучити до проекту рішення фото технічного 

стану транспортних засобів. 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 

малоцінних необоротних матеріальних активів». 

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 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» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 

1, «ПРОТИ» - 0. 

6. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд листа ФОП Антіпова А.В. щодо 

звільнення від орендної плати за користування майном комунальної власності 

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» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 

1, «ПРОТИ» - 0. 

7. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу Управляючому 

муніципальному комунальному підприємству – 1 на укладення договору 

оренди квартири № 36 по вулиці Привокзальній, 2-В у місті Борисполі з 

громадянином Ногою Юрієм Миколайовичем». 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст реєстраційної служби 

Перепльотчикова Т.П. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

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

 8. 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 благоустрій озера «Гульківка» в м. 

Бориспіль» на баланс комунального підприємства «Виробниче управління 

комунального господарства». 

ДОПОВІДАВ: начальник УКБ Тимошенко В.С. 

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. 


