
 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ДЕПУТАТСЬКОЇ 

ЕТИКИ, КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ РАДИ, 

ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання постійної комісії 

Дата проведення                                                             02 квітня 2019 року 

Початок засідання                                                          11-00 

Місце проведення                                                           305 кімната  

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII 

«Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік» 

 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

  

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року                        

№ 2574-36-VII «Про затвердження Програми розвитку комунального 

некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської 

області на 2018-2020 роки» 

 

 Доповідає: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

 

3. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним 

верствам населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих 

обставинах 

 

 Доповідає: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального 

захисту населення 

 

4. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які проходять службу за контрактом в 

особливий період, а їх сім’ї опинилися в складних життєвих обставинах 
 

 Доповідає: Величко І.П. – начальник служби у справах дітей та 

сім’ї  
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5. Про затвердження Положення про порядок здійснення одноразового 

відшкодування учасникам антитерористичної операції та операції 

об’єднаних сил вартості зубопротезування простими методами (за 

винятком протезування із дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, 

цільнолитих,  металопластмаси, нітрит-титанового покриття, бюгельного 

протезування, імплантатів) 

 

 Доповідає: Величко І.П. – начальник служби у справах дітей та 

сім’ї  

 

6. Про внесення змін та доповнень до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2019 рік 

 

 Доповідає: Вертелецька Н.І. – начальник відділу торгівлі та 

підприємництва 

 

7. Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого 

самоврядування «Київська агломерація» 

 

 Доповідає: Вертелецька Н.І. – начальник відділу торгівлі та 

підприємництва 

 

8. Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна Дошкільнго 

навчального закладу (ясла-садок) «Світлячок» Бориспільської міської ради 

Київської області по вулиці Академіка Френкеля у місті Борисполі 

 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури 
 

9. Про надання поштової адреси об’єкту нерухомості товариства з 

обмеженою відповідальністю «МК» по вулиці Привокзальна у місті 

Борисполі (будівництво групи багатоповерхових житлових будинків II 

черга) 

 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури 
 

10. Про надання дозволу «Управляючому муніципальному комунальному                          

підприємству – 1» на укладення договору оренди кімнати № 18 по вулиці 

Бежівка 1 у місті Борисполі з громадянкою Гопкало Тетяною 

Володимирівною 
 

 Доповідає: Степаненко Т.Г. – начальник реєстраційної служби 
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11. Про надання дозволу «Управляючому муніципальному комунальному                          

підприємству – 1» на укладення договору оренди з викупом частини блоку 

та кімнати № 19 у гуртожитку по вулиці Бежівка, 1 у місті Борисполі з 

громадянкою Бєловою Тетяною Павлівною 

 

 Доповідає: Степаненко Т.Г. – начальник реєстраційної служби 
 

 

12. 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» 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

13. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на внесення змін до 

договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 10.04.2012 

№ 382 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 з виконавчим комітетом 

Бориспільської міської ради для розміщення трудового архіву виконавчого 

комітету Бориспільської міської ради 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

14. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну 

дії договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 06.06.2013 

№ 439 по вул. Глібова, 1 площею 177,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Боженко Наталією Валеріївною для розміщення 

торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів включаючи товари 

підакцизної групи (алкогольних та тютюнових виробів) на площі                      

160,3 кв. м та для розміщення перукарні на площі 16,7 кв. м 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

15. Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» на списання основних засобів 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 
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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 04.05.2016 № 547 по 

вул. Київський Шлях, 124 площею 10,0 кв. м з приватним акціонерним 

товариством «ВФ Україна» для розміщення операторів телекомунікацій, 

які надають послуги з рухомого мобільного зв’язку для розміщення антени 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

17. 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, 72 

площею 1,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Гайдай Галиною 

Богомилівною для розміщення автомату з виготовлення гарячих напоїв 

(кави та чаю) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

18. Про надання згоди на прийняття безоплатно від головного управління 

Національної гвардії України до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя квартир по вул. Головатого, 76 та вул. 

Головатого, 76-А у м. Бориспіль  

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

19. 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, 73 

площею 168,7 кв. м з громадським формуванням з охорони громадського 

порядку «Загін територіальної оборони м. Бориспіль» для розміщення 

громадського формування на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

20. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради Київської області  в 

оперативне управління 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 
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21. Про надання дозволу Реабілітаційній установі для осіб з інвалідністю «Наш 

дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської 

області на передачу транспортного засобу Управляючому муніципальному 

комунальному підприємству – 1 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

22. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну 

дії договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 07.05.2013 

№ 436 по вул. Гагаріна, 1 площею 30,2 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Каракою Аллою Петрівною для розміщення торговельного 

об’єкта з продажу продовольчих товарів включаючи товари підакцизної 

групи (алкогольних та тютюнових виробів) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

23. 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. Робітнича, 30  

площею 46,8 кв. м з фізичною особою-підприємцем Кобзарем Сергієм 

Геннадійовичем для розміщення буфету без продажу товарів підакцизної 

групи 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

24. 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. 1 Травня, 25 

площею 11,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Криворотовою 

Жанною Миколаївною для організації оздоровчої роботи (розміщення 

кабінету масажу) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 
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25. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну 

дії договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 17.05.2007 

№ 149 по вул. Бежівка, 1 площею 19,5 кв. м з адвокатом Кузьменком 

Валерієм Олексійовичем для здійснення адвокатської діяльності 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

26. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Шмерхльовій Тетяні 

Олександрівні на передачу в суборенду нежитлового приміщення 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя                                  

по вул. Київський Шлях, 73 площею 40,8 кв. м фізичній особі-підприємцю 

Волковському Миколі Григоровичу для продажу продовольчих товарів 

включаючи товари підакцизної групи 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

27. 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. 1 Травня, 4 площею 

8,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Міняйленком Романом 

Геннадійовичем для розміщення буфету без продажу товарів підакцизної 

групи 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

28. Про надання дозволу Бориспільському міському споживчому товариству 

на передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя згідно договору оренди від 

29.12.2006 № 102 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 
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29. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя від 01.03.2016 № 538 по 

вул. Київський Шлях, 31 площею 24,2 кв. м з Об`єднанням громадян 

єврейської національності «Єврейська громада» для розміщення 

громадської організації на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

30. Про передачу комунальному підприємству водопровідно - каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал» від Управління освіти і науки 

Бориспільської міської радиосновних засобів 
 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

31. 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. Головатого, 19 

площею 48,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Постернак Наталією 

Миколаївною для надання освітніх послуг (проведення занять з 

програмування) 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

32. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на внесення змін та 

продовження терміну дії договору оренди індивідуально визначеного 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади                           

м. Борисполя від 28.04.2010 № 288 по вул. Київський Шлях, 27 площею 

12,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем Раковичем Валерієм 

Васильовичем для надання побутових послуг населенню (хімчистка 

подушок) 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 
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33. 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. Європейська, 4 

площею 41,2 кв. м з громадським формуванням з охорони громадського 

порядку «СЕКТОР БЕЗПЕКИ» для розміщення громадського формування 

на площі, що не використовується для провадження підприємницької 

діяльності 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

34. Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту 

комунального підприємства «Виробниче управління комунального 

господарства» у новій редакції 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

35. Про затвердження Статуту УПРАВЛЯЮЧОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА-1 в новій редакції 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

36. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на внесення змін до 

договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 30.11.2006 

№ 045 по вул. Головатого, 15 площею 169,6 кв. м та по вул. Шевченка, 4 

площею 39,7 кв. м з приватним науково-виробничим медичним 

підприємством «Терра-Медіка» 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

37. Про надання дозволу комунальному підприємству «ТелеРадіоСтудія 

«Бориспіль» на списання транспортного засобу 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 
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38. 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. Гришинська, 1  

площею 72,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Усатюком 

Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення 

занять зі спортивних бальних танців) 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

39. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2007 № 2889-25-V 

«Про ліквідацію комунального підприємства «Управління капітального 

будівництва «Бориспільміськінвестбуд» 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

40. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2007 № 1350-18-V 

«Про ліквідацію комунального підприємства «Редакція міського 

радіомовлення» 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

41. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.08.2006 № 118-ІV-V 

«Про ліквідацію комунального підприємства «Архітектурне бюро                         

м. Бориспіль» 
 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

42. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.09.2006 № 456-5-V «Про 

ліквідацію Бориспільського комунального підприємства «Поліграфіст» 
 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

43. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 22.11.2011                     

№ 1335-18-VI «Про ліквідацію спеціалізованого комунального 

підприємства «Бориспіль – Пантус» 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 
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44. Про висновок постійної комісії міської ради з питань регламенту та 

депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради, законності, 

правопорядку, взаємодії із засобами масової інформації про відповідність 

проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

щодо проекту регуляторного акта «Про Порядок подання та розгляду заяв 

про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади 

міста Бориспіль до переліку об’єктів, що підлягають приватизації» 

 

 Доповідає: Толкач В. – начальник ГУ ЖКГ 

 

45. Про внесення змін у рішення міської ради від 24 липня 2012 року                         

№ 2322-27-VII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

постійне користування управлінню капітального будівництва міської ради 

земельної ділянки площею 1,03 га для облаштування стоянки автомобілів 

по                      вул. Аеродромна, 7 у м. Борисполі (землі житлової та 

громадської забудови)» 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

46. Про внесення змін до рішення міської ради 04 вересня 2018 року                          

№ 3537-45-VIІ «Про поновлення договору оренди землі від 03.09.2008, 

укладеного між міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «РТЦ БОРИСПІЛЬ», на земельну ділянку площею                

2,2800 га (кадастровий номер 3210500000:05:001:0055) для комерційного 

використання (під торгівельно-розважальний комплекс) по вул. Євгена 

Горбатюка, 2 у м. Бориспіль» 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

47. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 06.12.2005, 

укладеного між міською радою та приватним акціонерним товариством 

«Будівельна компанія «Укренергобуд», на земельну ділянку площею 

2,0264 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0005) під багатоповерхову 

забудову по вул. Маяковського, 46 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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48. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 20.02.2008, 

укладеного між міською радою та фізичною особою-підприємцем Царик 

Валентиною Степанівною, на земельну ділянку площею 0,0045 га 

(кадастровий номер 3210500000:07:005:0013) під існуючим об’єктом 

(магазин-павільйон) для комерційного використання по вул. Київський 

Шлях у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

49. Про поновлення договору оренди землі від 19.11.2008, укладеного між 

міською радою та Релігійною громадою Української Православної Церкви 

Святого Пророка Іллі, на земельну ділянку площею 0,0772 га (кадастровий 

номер 3210500000:10:009:0063) під будівництво культової споруд по                   

вул. Нижній Вал, 1-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

50. Про поновлення договору оренди землі від 27.03.2009, укладеного між 

міською радою та приватним підприємством з іноземною інвестицією 

«Бориспільбудінвест», на земельну ділянку площею 0,1463 га (кадастровий 

номер 3210500000:07:003:0058) під будівництво житлового будинку по       

вул. Січнева, 26-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

51. Про поновлення договору оренди землі від 26.03.2014, укладеного між 

міською радою та комунальним підприємством «Виробниче управління 

комунального господарства», на земельну ділянку площею 0,0378 га 

(кадастровий номер 3210500000:07:004:0013) для облаштування 

автомобільної стоянки по вул. Київський Шлях, 10 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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52. Про поновлення договору оренди землі від 10.02.2009, укладеного між 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 

«Бориспільсортнасіннєовоч», на земельну ділянку площею 0,1600 га 

(кадастровий номер 3210500000:03:019:0005) для комерційного 

використання (землі промисловості) по вул. Завокзальна, 5 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

53. Про поновлення договору оренди землі від 23.09.2014, укладеного між 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна 

компанія «Житлопартнер», на земельну ділянку площею 0,2264 га 

(кадастровий номер 3210500000:06:046:0018) для обслуговування об’єктів 

нерухомого майна (майстерня, гаражі) по вул. Головатого, 17 у                              

м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

54. Про надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна 

компанія «Житлопартнер» на передачу в суборенду частини орендованої 

земельної ділянки для обслуговування об'єктів нерухомого майна 

(майстерня, гаражі) по вул. Головатого, 17 у м. Бориспіль фізичній особі-

підприємцю Гудиму Роману Вікторовичу та товариству з обмеженою 

відповідальністю «СЛТ» 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

55. Про внесення змін до договору оренди землі від 06.05.2008, укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 

«Київський завод будівельних матеріалів АСТОР», на земельну ділянку 

площею 4,7000 га (кадастровий номер 3210500000:04:021:0001) для 

виробничих потреб по вул. Привокзальна, 54 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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56. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 

0,0104 га (кадастровий номер 3210500000:10:021:0006), що знаходиться в 

оренді фізичної особи-підприємця Горіної Таїси Василівни для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі, під існуючим магазином 

по вул. Верхній Вал, 18-д у м. Бориспіль (землі житлової та громадської 

забудови) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

57. Про припинення договору оренди від 03.04.2006, укладеного між міською 

радою і фізичною особою-підприємцем Гордієнком Валерієм 

Миколайовичем, та надання товариству з обмеженою відповідальністю 

«Істрейт» у користування на умовах оренди строком на 10 (десять) років 

земельної ділянки площею 0,1589 га (кадастровий номер 

3210500000:10:006:0097) для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (під розміщення культурно-розважального 

центру із закладами торгівлі) по вул. Київський Шлях, 71-а у м. Бориспіль 

(землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

58. Про припинення договору оренди землі від 16.11.2004, укладеного між 

міською радою та приватним підприємством «Фірма «Пвіта», та надання 

дозволу публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Центр» 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди площею у межах 1,216 га для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                   

вул. Завокзальна, 41 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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59. Про припинення договору оренди землі від 13.09.2006, укладеного між 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Сало Мариною 

Хисаївною, на земельну ділянку площею 0,0063 га (кадастровий номер 

3210500000:03:011:0006) для роздрібної торгівлі та комерційних послуг по 

вул. Завокзальна у м. Бориспіль та надання громадянці Зайцевій Ніні 

Миронівні у користування на умовах оренди строком на 5 (п’ять) років 

земельної ділянки площею 0,0063 га (кадастровий номер 

3210500000:03:011:0006) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (під існуючим магазином) по вул. Завокзальна, 10-а у м. Бориспіль 

 (землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

60. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею в межах 0,2500 га у постійне користування 

комунальному підприємству «Виробниче управління комунального 

господарства» для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій по вул. Євгена 

Горбатюка, 2-б у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

61. Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬТА-

ГРАД» на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 2,2074 га (кадастровий номер 3210500000:10:020:0007) для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Бежівка, 14 у м. Бориспіль  

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

62. Про надання приватному акціонерному товариству «Агробудмеханізація» у 

користування на умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної 

ділянки площею 0,4166 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0002) під 

існуючою забудовою (склад дрібного опту) по вул. Головатого, 64 у                   

м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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63. Про надання дозволу публічному акціонерному товариству «Українська 

залізниця» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування площею у межах 3,5000 га для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту по 

вул. Чумацька, 33 у м. Бориспіль 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

64. Про надання дозволу РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ                                 

«СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКА ПАРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

площею у межах 0,0500 га для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій по вул. Покровська, 42 у м. 

Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

65. Про надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю «БІОПРОМ» 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки площею 0,6589 га (кадастровий номер 3210500000:10:006:0061) під 

будівництво багатофункціонального громадського центру по                              

вул. Київський Шлях (територія міського парку культури та відпочинку) у 

м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

66. Про надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю 

«Київміськвторресурси» на передачу в суборенду орендованої земельної 

ділянки площею 0,0032 га (кадастровий номер 3210500000:06:031:0019) під 

установку кіосків з приймання відходів по пров. Соборний, 1 у                                

м. Бориспіль громадянину Золіну Олександру Геннадійовичу 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.borispol/
mailto:borispol@i.com.ua


_______________________________________________________________________________________ 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл. 

www.borispol-rada.gov. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua  тел. 6-02-35 

Порядок денний постійної комісії міської ради VІІ скликання 

ст. 16 з 45 

67. Про надання згоди фізичній особі-підприємцю Нагорному Володимиру 

Васильовичу на передачу в суборенду орендованої земельної ділянки 

площею 0,0122 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0082) під 

будівництво торгово-офісного приміщення по вул. Франка (з прибудовою 

до житлового будинку № 5) у м. Бориспіль громадянці Кононенко Олені 

Вікторівні 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,1042 га (кадастровий номер 3210500000:07:001:0034) 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства по вул. Київський Шлях, 2/19                       

у м. Бориспіль (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

69. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 

1,4000 га (кадастровий номер 3210500000:03:020:0001) ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (під існуючою підстанцією 

110/35/10 кВ «Бориспіль») по вул. Завокзальна, 67-т у м. Бориспіль (землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

70. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною 

площею 0,0078 га ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії по вул. Незалежності у м. Бориспіль (землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель для будівництва і 

обслуговування будівель кредитно-фінансових установ на землі для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що перебуває у власності 

товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-торгстрой» площею 

0,2039 га (кадастровий номер 3210500000:05:001:0206) по вул. Броварська, 

1-а у м. Бориспіль  

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, що перебуває у власності товариства з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-торгстрой» площею 0,0266 га (кадастровий номер 

3210500000:05:001:0059) по вул. Київський Шлях, 1 у м. Бориспіль  

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

73. Про припинення договору оренди землі від 25.02.2008, укладеного між 

міською радою та приватним акціонерним товариством «Будівельно-

монтажне управління-53», на земельну ділянку площею 0,1139 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:003:0113) для добудови до житлового 

будинку з вбудованими об’єктами соцкультпобуту по вул. Київський 

Шлях, 47 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

74. Про припинення договору оренди землі від 02.07.2008, укладеного між 

міською радою та садівничим товариством «ТЕМП», на земельну ділянку 

площею 4,9613 га (кадастровий номер 3210500000:05:001:0116) для 

ведення садівництва по вул. Запорізька у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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75. Про припинення договору оренди землі від 03.10.2005, укладеного між 

міською радою та садівничим товариством «ТЕМП», на земельну ділянку 

площею 4,994 га (кадастровий номер 3210500000:05:001:0004) під 

розширення колективних садів по вул. Запорізька, 23 у м. Бориспіль 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

76. Про припинення договору оренди землі від 13.10.2008, укладеного між 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю                   

«Ремонт Авто-Плюс», на земельну ділянку площею 3,0 га                    

(кадастровий номер 3210500000:04:034:0014) під промислове будівництво                                  

у північно-промисловій зоні в районі вул. Привокзальна у м. Бориспіль 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

77. Про припинення договору оренди землі від 11.12.2007, укладеного між 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю                   

«ПОЛІГРАНТЕХНОЛОГІЯ», на земельну ділянку площею 0,1992 га                    

(кадастровий номер 3210500000:04:008:0002) для виробництва гранул 

поліетилену по вул. Екскаваторна у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

78. Про відмову в поновленні договору оренди землі від 29.04.2004, 

укладеного між міською радою та фізичною особою-підприємцем 

Голубенко Ольгою Микитівною, на земельну ділянку площею 0,0018 га під 

існуючий торговий кіоск, для роздрібної торгівлі та комерційних послуг по 

вул. Київський Шлях (район кінотеатру «Дружба») у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

79. Про надання згоди громадянці Білозор Надії Борисівні на передачу в 

суборенду орендованої земельної ділянки площею 0,0640 га (кадастровий 

номер 3210500000:11:015:0041) для городництва по вул. Лугова, 28-б у                  

м. Бориспіль громадянину Лисовцю Борису Вікторовичу 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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80. Про розірвання договору оренди землі від 26.03.2012, укладеного між 

міською радою та громадянином Мановичем Євгенієм Володимировичем, 

на земельну ділянку площею 0,0495 га (кадастровий номер 

3210500000:06:034:0028) для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Головатого, 49 у м. Бориспіль та 

відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,0495 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Мановичу Євгенію 

Володимировичу по вул. Головатого, 49 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

81. Про розірвання договору оренди землі від 16.07.2018, укладеного між 

міською радою та громадянином Трикозом Ігорем Олександровичем, на 

земельну ділянку площею 0,0500 га (кадастровий номер 

3210500000:04:039:0078) для городництва по вул. Салютна, 27                                   

у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

82. Про розірвання договору оренди землі від 02.08.2017, укладеного між 

міською радою та громадянками Максимчук Анною Миколаївною та 

Гомолою Катериною Володимирівною, на земельну ділянку площею 

0,0912 га (кадастровий номер 3210500000:07:009:0152) для городництва по 

вул. Ватутіна, 96-а  у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

83. Про розірвання договору оренди землі від 05.05.2009, укладеного між 

міською радою та громадянкою Золоторинець Діаною Валеріївною, на 

земельну ділянку площею 0,0476 га (кадастровий номер 

3210500000:06:004:0027) для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Головатого, 73 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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84. Про поновлення  договору оренди землі від 17.11.2011, укладеного між 

міською радою та громадянином Яцютою Віктором Івановичем, на 

земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 

3210500000:04:042:0030) для городництва                                                                            

по вул. Приозерна у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

85. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 25.02.2014, 

укладеного між міською радою та громадянином Сап’яном Вадимом 

Олександровичем, на земельну ділянку площею 0,0381 га (кадастровий 

номер 3210500000:11:004:0099) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Бєлінського, 3-б у м. 

Бориспіль 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

86. Про внесення змін у рішення міської ради від 26 липня 2016 року                                  

№ 953-13-VIІ «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови)»  (Логвин 

Ольга Іванівна) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

87. Про внесення змін у рішення міської ради від 04 вересня 2018 року                          

№ 3584-45-VIІ «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки) у м. Бориспіль (землі житлової та громадської 

забудови)» (Соколов Сергій Миколайович) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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88. Про внесення змін у рішення міської ради від 29 травня 2018 року                            

№ 3276-42-VIІ «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею у межах 0,0412 га у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянці Петришиній Юлії 

Сергіївні по пров. Юрія Яновського, 4-а у м. Бориспіль» 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

89. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею у межах 0,0782 га у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) громадянину Шкроботу Володимиру Григоровичу по 

вул. Яцютівка, 29-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

90. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею у межах 0,0100 га у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів громадянці Адамовській Світлані Іванівні по                   

вул. Павловського, 23 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

91. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею у межах 0,0100 га у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів громадянці Чорновол Ірині Іванівні по                           

вул. Павловського, 23 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

92. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею у межах 0,0100 га у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів громадянину Приходьку Віталію Вікторовичу по 

вул. Павловського, 25 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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93. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею у межах 0,0100 га у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів громадянці Яцюті Ірині Віталіївні по                                

вул. Павловського, 25 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

94. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею у межах 0,0100 га у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів громадянці Яцюті Марині Сергіївні по                            

вул. Павловського, 27 у м. Бориспіль 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

95. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею у межах 0,0100 га у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів громадянці Бідник Зінаїді Яківні по                                 

вул. Павловського, 29 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

96. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею у межах 0,0100 га у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів громадянину Біднику Петру Григоровичу по                    

вул. Павловського, 31 у м. Бориспіль 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

97. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею у межах 0,0100 га у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів громадянину Павленку Сергію Анатолійовичу по 

вул. Лютнева, 1/6 у м. Бориспіль 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

98. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0700 га для городництва громадянину Цибулі Віктору Федоровичу по 

пров. Гетьмана Дорошенка, 30 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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99. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,1000 га для городництва громадянці Микитенко Валентині 

Володимирівні по пров. Коцюбинського, 2-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

100. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0200 га для городництва громадянину Кулінічеву Олексію Вікторовичу 

по вул. Галицька, 8-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

101. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0700 га для городництва громадянину Пруду Андрію Олексійовичу по 

вул. Франка, 30-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

102. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0300 га для городництва громадянці Стогній Олені Василівні по                    

пров. Юрія Яновського, 6-в у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

103. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0200 га для городництва громадянці Шевцовій Олені Володимирівні по 

вул. Райдужна, 13-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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104. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0500 га для городництва громадянці Решнюк Ользі Володимирівні по 

вул. Михайла Калмикова, 9-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

105. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,1000 га для городництва громадянці Лимар Тетяні Олександрівні по                   

вул. Гайдамацька, 6 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

106. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0500 га для городництва громадянці Величко Лідії Іванівні по                           

вул. Гришинська, 49-в у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

107. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,1000 га для городництва громадянці Терещенко Маргариті Вікторівні по 

вул. Лобановського, 23 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

108. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0900 га для городництва громадянину Русанову Владиславу 

Миколайовичу по пров. Липовий, 2 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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109. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0464 га для городництва громадянці Миколайчук Валентині Михайлівні 

по вул. Липова, 3-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

 

110. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0780 га для городництва громадянці Каленюк Ользі Миколаївні по                   

пров. Гоголя, 15-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

111. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0700 га для городництва громадянці Харечко Галині Ананіївні по                     

вул. Лісова, 14-б у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

112. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0185 га для городництва громадянину Ярмоленку Олександру 

Сергійовичу по пров. Робітничий, 10-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

113. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0182 га для городництва громадянці Мадзігон Ганні Юріївні по                         

вул. Липова, 16-в у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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114. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0500 га для городництва громадянину Носачу Юрію Івановичу по                      

вул. Петропавлівська, 12-б у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

115. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0500 га для городництва громадянці Штурбі Ользі Іванівні по                            

вул. Спортивна, 17 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

116. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0470 га для городництва громадянину Поперечному Миколі Васильовичу 

по вул. Івана Миколайчука, 8-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

117. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди площею у межах 

0,0300 га для городництва громадянину Герасименку Анатолію 

Григоровичу по вул. Богдана Ступки, 15-а у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

118. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу безоплатно у власність земельної ділянки громадянину Ільєнку 

Роману Васильовичу площею 0,0856 га(кадастровий номер 

3210500000:13:039:0048) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                   

вул. Глибоцька, 180 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської 

забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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119. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу безоплатно у власність земельної ділянки громадянці Йові 

Любов Василівні площею 0,1000 га (кадастровий номер 

3210500000:06:036:0029) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                    

вул. Толстого, 24 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

120. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу безоплатно у власність земельної ділянки громадянці 

Свириденко Людмилі Михайлівні площею 0,1000 га (кадастровий номер 

3210500000:11:004:0124) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                       

вул. Сергія Жигалка, 13 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської 

забудови) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

121. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу безоплатно у власність земельної ділянки громадянину 

Недождію Ігорю Леонідовичу площею 0,0728 га (кадастровий номер 

3210500000:11:040:0244) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                     

вул. Переяславська, 29 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської 

забудови) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

122. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу безоплатно у власність земельної ділянки громадянину 

Підгурському Сергію Івановичу площею 0,1000 га (кадастровий номер 

3210500000:11:008:0058) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 

Дем’яна Кошмана, 5 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської 

забудови) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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123. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу безоплатно у власність земельної ділянки громадянці 

Шевченко Любов Василівні площею 0,0681 га (кадастровий номер 

3210500000:10:001:0190) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                     

вул. Лютнева, 28 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

124. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу безоплатно у власність земельної ділянки громадянці 

Вишневській Ларисі Анатоліївні площею 0,1000 га (кадастровий номер 

3210500000:10:028:0032) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                     

вул. Котляревського, 28, 28-а у м. Бориспіль (землі житлової та громадської 

забудови) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

125. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу безоплатно у власність земельної ділянки громадянці 

Малишевій Світлані Володимирівні площею 0,0891 га (кадастровий номер 

3210500000:07:009:0170) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                     

вул. Ватутіна, 90 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

126. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу безоплатно у власність земельної ділянки громадянці Скрипці 

Ользі Іванівні площею 0,0618 га (кадастровий номер 

3210500000:09:022:0030) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                    

вул. Космонавта Комарова, 11 у м. Бориспіль (землі житлової та 

громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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127. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу безоплатно у власність земельної ділянки громадянці Павленко 

Вірі Сергіївні площею 0,1000 га (кадастровий номер 

3210500000:09:044:0041) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                   

вул. Нова, 3 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

128. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу безоплатно у власність земельної ділянки громадянці 

Корнієнко Катерині Іванівні площею 0,1000 га (кадастровий номер 

3210500000:11:035:0035) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                   

вул. Гришинська, 61 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської 

забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

129. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер 

3210500000:11:026:0067) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

громадянину Рафаілову Владиславу Володимировичу по                                     

вул. Островського, 9-а у м. Бориспіль (землі житлової та громадської 

забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

130. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер 

3210500000:11:035:0027) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

громадянину Дубовику Олександру Володимировичу по вул. Івана                  

Мазепи, 5 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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131. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки громадянці Гуменюк Тетяні Миколаївні 

площею 0,0032 га (кадастровий номер 3210500000:06:033:0073) для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Глібова, 7/21  у м. Бориспіль 

(землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

132. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки громадянину Лавріну Дмитру 

Володимировичу площею 0,0025 га (кадастровий номер 

3210500000:06:021:0151) для будівництва індивідуальних гаражів по                  

вул. Глібова, 7/158 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

133. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки 

(кадастровий номер 3210500000:11:041:0098) площею 0,0895 га для 

городництва громадянці Пресіч Світлані Іванівні по вул. 

Святомиколаївська, 3-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

134. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки громадянці Собачко Марині Володимирівні 

площею 0,0085 га (кадастровий номер 3210500000:05:001:0428) для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Підприємницька, 1/1  у                         

м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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135. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки громадянину Коваленку Андрію 

Миколайовичу площею 0,0085 га (кадастровий номер 

3210500000:05:001:0427) для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 

Підприємницька, 1/2 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської 

забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

136. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки громадянці Бублик Раїсі Григорівні площею 

0,0100 га (кадастровий номер 3210500000:05:001:0421) для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Підприємницька, 1/3 у м. Бориспіль (землі 

житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

137. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки громадянці Ковандрі Наталії Олександрівні 

площею 0,0100 га (кадастровий номер 3210500000:08:001:0026) для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимира Момота, 54-б у м. 

Бориспіль(землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

138. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки громадянину Кулику Миколі Миколайовичу 

площею 0,0100 га (кадастровий номер 3210500000:08:001:0022) для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимира Момота, 54-г у                  

м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

139. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки громадянці Колошві Ірині Дмитрівні площею 

0,0100 га (кадастровий номер 3210500000:08:001:0023) для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Володимира Момота, 54-д у                                    

м. Бориспіль(землі житлової та громадської забудови) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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140. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки громадянину Бублику Миколі Васильовичу 

площею 0,0100 га (кадастровий номер 3210500000:08:001:0024) для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Володимира Момота, 54-е у                 

м. Бориспіль  (землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

141. Про затвердження проекту землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки громадянці Кулик Софії Йосипівні площею 

0,0100 га (кадастровий номер 3210500000:08:001:0025) для будівництва 

індивідуальних гаражів по вул. Володимира Момота, 54-є у м. Бориспіль 

(землі житлової та громадської забудови) 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

142. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Гальченку Денису Юрійовичу 

по вул. Шевченка (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

143. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,1000 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Пирогову Олександру 

Сергійовичу по вул. Павла Тичини, 18-г у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

144. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,1000 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Конашкову В’ячеславу 

Олександровичу по вул. Павла Тичини, 18-г у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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145. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,1000 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянці Гущенко Світлані Валентинівні 

по вул. Широка, 46 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

146. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,1000 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Дамінову Олександру 

Сергійовичу по вул. Ялинкова, 15 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

147. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,0697 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Гладуну Юрію Трофимовичу 

по вул. Марка Вовчка, 20 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

148. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,1000 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Парфенюку Дмитру 

Андрійовичу по вул. Тисячоліття Борисполя, 70 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

149. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Барану Олександру 

Олексійовичу по вул. Харківська (згідно наданого графічного матеріалу) у 

м. Бориспіль 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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150. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Барану Олександру 

Олексійовичу по вул. Мистецька (згідно наданого графічного матеріалу) у 

м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

151. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Котвінському Дмитру 

Михайловичу по вул. Мистецька (згідно наданого графічного матеріалу) у 

м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

152. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Котвінському Дмитру 

Михайловичу по вул. Харківська (згідно наданого графічного матеріалу) у 

м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

153. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянці Дмитрієнко Олександрі 

Олександрівні по вул. Яцютівка, 43 (згідно наданого графічного матеріалу) 

у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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154. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянці Логвин Ніні Павлівні по                    

вул. Яцютівка, 45 (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

155. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянці Сільвейструк Людмилі 

Миколаївні по вул. Петропавлівська (згідно наданого графічного 

матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

156. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Пасічнику Сергію Вікторовичу 

по вул. Петропавлівська (згідно наданого графічного матеріалу) у                          

м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

157. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Тумановському Олександру 

Вікторовичу (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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158. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Тумановському Олександру 

Вікторовичу (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

159. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Тумановському Олександру 

Вікторовичу (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

160. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Тумановському Олександру 

Вікторовичу (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

161. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Тумановському Олександру 

Вікторовичу (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

162. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Тумановському Олександру 

Вікторовичу (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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163. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянину Тумановському Олександру 

Вікторовичу (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

164. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянці Ждановій-Тумановській Юлії 

Сергіївні (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

165. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянці Ждановій-Тумановській Юлії 

Сергіївні (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

166. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянці Ждановій-Тумановській Юлії 

Сергіївні (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

167. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянці Ждановій-Тумановській Юлії 

Сергіївні (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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168. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянці Ждановій-Тумановській Юлії 

Сергіївні (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

169. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянці Ждановій-Тумановській Юлії 

Сергіївні (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

170. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею у межах 0,10 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) громадянці Ждановій-Тумановській Юлії 

Сергіївні (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 

 

171. Про затвердження проектів землеустрою та передачу безоплатно у 

власність земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 

у м. Бориспіль  (землі житлової та громадської забудови) 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Місце знаходження та 

кадастровий номер 

земельної ділянки  

Площа 

зем. 

ділянк

и 

(га) 

1 2 3 4 

1. 
Случ 

Олена Казимирівна 

вул. Різдвяна, 28 

3210500000:09:055:0022 
0,0800 

2. 
Шинкар 

Сергій Миколайович 

вул. Різдвяна, 27 

3210500000:09:055:0021 
0,0850 
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3. 

Корніяка  

Владислав 

Олександрович 

вул. Різдвяна, 25-а 

3210500000:09:058:0074 
0,1000 

4. 
Зуй 

Наталія Іванівна 

пров. Космонавтів, 10 

3210500000:02:003:0215 
0,1000 

5. 
Яцюта 

Андрій Володимирович 

вул. Свободи, 44-а 

3210500000:11:032:0043 
0,1000 

6. 
Білик 

Ольга Анатоліївна 

вул. Різдвяна, 3 

3210500000:09:058:0076 
0,0400 

7. 
Прасол 

Софія Яківна 

вул. Крилова, 38-б 

3210500000:09:024:0034 
0,0540 

8. 
Барабаш 

Василь Петрович 

пров. Космонавтів, 16 

3210500000:02:003:0225 
0,1000 

9. 
Новожилова 

Валентина Валентинівна 

пров. Тургенєва, 26 

3210500000:09:015:0033 
0,0600 

10. 
Шкробот 

Тетяна Вікторівна 

вул. Радгоспна, 2-а 

3210500000:11:044:0032 
0,0803 

11. 
Пєший 

Артур Євгенович 

вул. Київський Шлях, 151-г 

3210500000:11:020:0066 
0,0350 

12. 
Ванюшкін 

Андрій Юрійович 

пров. Космонавтів, 17 

3210500000:02:003:0234 
0,1000 

13. 
Гринько 

Микола Вікторович 

пров. Космонавтів, 22 

3210500000:02:003:0235 
0,0733 

14. 
Варченко  

Валентин Миколайович 

вул. Данила Амеліна, 15-а 

3210500000:13:037:0021 
0,0660 

15. 
Дога 

Петро Іванович 

пров. Космонавтів, 14 

3210500000:02:003:0236 
0,1000 

16. 
Височин 

Сергій Миколайович 

пров. Космонавтів, 18-б 

3210500000:02:003:0241 
0,0851 

17. 
Височин 

Микола Миколайович 

пров. Космонавтів, 18-а 

3210500000:02:003:0240 
0,0803 

18. 
Грабітченко 

Михайло Миколайович 

вул. Яцютівка, 43-а 

3210500000:10:019:0049 
0,1000 

19. 
Савченко 

Яна Миколаївна 

вул. Джерельна, 9-а 

3210500000:12:004:0752 
0,1000 

20. 

Міщенко 

Володимир 

Анатолійович 

вул. Ялинкова, 26 

3210500000:01:006:0328 
0,0813 

21. 
Коперсак 

Інна Петрівна 

пров. Кооперативний, 6-а 

3210500000:10:003:0192 
0,0639 

22. 
Височин 

Інна Миколаївна 

пров. Космонавтів, 18 

3210500000:02:003:0243 
0,0800 
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23. 
Захаров 

Сергій Володимирович 

вул. Софії Ковалевської, 67 

3210500000:01:006:0325 
0,0815 

24. 
Супрун 

Юрій Олександрович 

вул. Ялинкова, 9 

3210500000:01:006:0323 
0,0831 

25. 
Дворовий 

Максим Васильович 

пров. Петропавлівський, 9 

3210500000:04:001:0048 
0,0816 

26. 
Борисюк 

Альона Леонідівна 

пров. Петропавлівський, 11 

3210500000:04:001:0059 
0,0815 

27. 
Дзядевич 

Ганна Леонтіївна 

пров. Петропавлівський, 14 

3210500000:04:001:0039 
0,0742 

28. 
Нестеренко 

Анна Іванівна 

вул. Покровська, 21-б 

3210500000:11:052:0044 
0,0344 

29. 
Зуєва 

Наталія Анатоліївна 

вул. Пантелеймона  

Куліша, 36-а 

3210500000:02:001:0184 

0,1000 

30. 
Прус 

Микола Михайлович 

вул. Пантелеймона Куліша, 

36 

3210500000:02:001:0183 

0,1000 

31. 
Панченко 

Тетяна Володимирівна 

вул. Ювілейна, 1-д 

3210500000:02:006:0101 
0,0738 

32. 
Тимченко 

Дарина Миколаївна 

вул. Чкалова, 44-б 

3210500000:09:040:0036 
0,0500 

33. 

Пономаренко 

Владислав 

Олександрович 

вул. Софії Ковалевської, 61 

3210500000:01:006:0321 
0,0810 

34. 
Крамарчук 

Тамара Павлівна 

вул. Молодіжна, 9 

3210500000:13:027:0070 
0,0812 

35. 
Репетій 

Юрій Вікторович 

вул. Софії Ковалевської, 57 

3210500000:01:006:0319 
0,0842 

36. 
Бархатова 

Катерина Валеріївна 

пров. Гетьмана  

Дорошенка, 16 

3210500000:09:003:0033 

0,1000 

37. 
Кропива 

Анатолій Миколайович 

вул. Коцюбинського, 136-а 

3210500000:09:069:0054 
0,0681 

38. 
Євтушенко  

Лариса Вячеславівна 

пров. Дем’яна Кошмана,4-б 

3210500000:11:008:0057 
0,0381 

39. 
Сахно  

Сергій Олексійович 

вул. Приозерна, 2-б 

3210500000:09:014:0020 
0,1000 

40. 
Бідненко 

Дмитро Васильович 

вул. Банківська, 8-а 

3210500000:10:003:0218 
0,0382 

41. 
Лукаш 

Віктор Анатолійович 

вул. Софії Ковалевської, 51 

3210500000:01:006:0330 
0,0856 
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42. 
Сизончик 

Олександр Сергійович 

вул. Софії Ковалевської, 49 

3210500000:01:006:0308 
0,0880 

43. 
Добріков 

Геннадій Іванович 

вул. Тисячоліття  

Борисполя, 19 

3210500000:01:006:0235 

0,1000 

44. 
Гришин 

Дмитро Сергійович 

вул. Лютнева, 78 

3210500000:10:001:0203 
0,0686 

45. 
Битченко 

Денис Михайлович 

вул. Юрія Кондратюка, 31 

3210500000:01:006:0241 
0,1000 

46. 
Шевченко 

Сергій Валентинович 

вул. Юрія Кондратюка, 29 

3210500000:01:006:0246 
0,1000 

47. 
Курасов 

Геннадій Олексійович 

вул. Тисячоліття  

Борисполя, 67 

3210500000:01:006:0329 

0,0976 

48. 
Герасименко 

Анатолій Анатолійович 

вул. Богдана Ступки, 17-б 

3210500000:09:023:0027 
0,0500 

49. 
Юрчук 

Наталія Анатоліївна 

пров. Петропавлівський, 50 

3210500000:04:001:0046 
0,0673 

50. 
Напень 

Діана Ніколова 

вул. Марка Вовчка, 17-а 

3210500000:11:006:0077 
0,0836 

51. 
Лісовський 

Юрій Олександрович 

пров. Петропавлівський, 22 

3210500000:04:001:0061 
0,0743 

52. 
Тимченко 

Мальвіна Йосипівна 

пров. Петропавлівський, 16 

3210500000:04:001:0063 
0,0743 

53. 
Тимченко 

Ольга Миколаївна 

пров. Петропавлівський, 18 

3210500000:04:001:0062 
0,0743 

54. 
Коломієць 

Оксана Миколаївна 

пров. Грушевського, 49 

3210500000:09:066:0032 
0,1000 

55. 
Горкуша 

Михайло Юрійович 

вул. Польова, 130-а 

3210500000:11:048:0145 
0,0775 

56. 
Литвиненко 

Микола Дмитрович 

вул. Корнія Косогона, 30 

3210500000:11:009:0065 
0,0895 

57. 
Камінська 

Ганна Іванівна 

пров. Петропавлівський, 17 

3210500000:04:001:0051 
0,0816 

58. 
Мелешко 

Денис Олегович 

пров. Петропавлівський, 19 

3210500000:04:001:0041 
0,0816 

59. 
Пойда 

Наталія Петрівна 

вул. Шевченка, 155-а 

3210500000:06:035:0037 
0,0500 

60. 
Юрчук 

Оксана Миколаївна 

пров. Петропавлівський, 56 

3210500000:04:001:0060 
0,0673 

 

  

Доповідає: 

 

Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
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172. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки) у м. Бориспіль (землі житлової та громадської 

забудови) 

№№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Місце знаходження 

земельної ділянки 

Площа 

зем. 

ділян. 

(у 

межах) 

га 

1 2 3 4 

1. 
Курчинська 

Тетяна Василівна 
вул. Тиха, 16 0,0636 

2. 
Дмитренко 

Максим Анатолійович 
вул. Шолохова, 24-а 0,1000 

3. 
Верна 

Лариса Вікторівна 
вул. Марії Приймаченко, 40 0,1000 

4. 

Сауляк 

Олександр 

Олександрович 

вул. Павла Тичини, 22-г 0,1000 

5. 
Попик 

Олександр Миколайович 
вул. Євгена Гребінки, 15 0,1000 

6. 
Горбик 

Наталія Віталіївна 
пров. Ювілейний, 31 0,0800 

7. 

Ковальов 

Володимир 

Миколайович 

вул. Марії Приймаченко, 16-

б 
0,1000 

8. 
Юдін 

Владислав Олексійович 
вул. Довженка, 16 0,1000 

9. 
Ляшенко 

Дмитро Олексійович 
вул. Франка, 139-б 0,1000 

10. 
Ляшенко 

Тамара Миколаївна 
вул. Франка, 139-а 0,0500 

11. 
Романова 

Олена Олегівна 
вул. Східна, 22-а 0,0800 

12. 
Шинкаренко 

Андрій Васильович 
вул. Декабристів, 18 0,1000 

13. 
Громова 

Анастасія Сергіївна 
вул. Каштанова, 60 0,1000 

14. 
Радченко 

Ігор Всеволодович 

вул. Володимира  

Мономаха, 4 
0,1000 
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15. 
Селезньова 

Ірина Михайлівна 
вул. Крилова, 38-б 0,0622 

16. 
Синеполець 

Дмитро Миколайович 
пров. Ювілейний, 37 0,0880 

17. 
Калініченко 

Людмила Анатоліївна 
пров. Ювілейний, 35 0,0880 

18. 
Фещенко 

Микола Григорович 
вул. Затишна, 6 0,0500 

19. 
Носенко 

Юлія Валеріївна 
вул. Софіївська, 6 0,0890 

20. 
Пилипянко 

Богдан Миколайович 
вул. Павла Тичини, 10-в 0,1000 

21. 
Біліченко 

Василь Миколайович 

вул. Тисячоліття  

Борисполя, 59 
0,1000 

22. 
Кривенко 

Віталій Вікторович 

вул. Тисячоліття  

Борисполя, 49 
0,1000 

23. 
Усик 

Наталія Євгеніївна 
вул. Антона Яцюти, 29 0,1000 

24. 
Пашута 

Денис Петрович 
вул. Софії Ковалевської, 34 0,1000 

25. 
Дігтяр  

Юлія Олегівна 
пров. Космонавтів, 3-а 0,1000 

26. 

Лисак 

Олександр 

Валентинович 

вул. Перемоги, 9-а 0,0700 

27. 
Коваленко 

Дмитро Валерійович 
пров. Нахімова, 15-а 0,1000 

28. 
Конаєва 

Леся Віталіївна 
вул. Залізнична, 25-а 0,0632 

29. 
Бородай 

Роман Олександрович 
пров. Космонавтів, 5-а 0,1000 

30. 
Бородай 

Сергій Олександрович 
пров. Космонавтів, 3-а 0,1000 

31. 
Богатиренко 

Валентина Григорівна 
пров. Княжицький, 11 0,1000 

32. 
Ткач 

Людмила Петрівна 
вул. Сергія Оврашка, 2-а 0,1000 

33. 
Дубина 

Лія Володимирівна 
вул. Євгена Гребінки, 11 0,1000 

34. 
Тараненко 

Валентина Степанівна 
вул. Виноградна, 1-а 0,0770 

35. 
Метельський 

Ігор Ростиславович 
пров. Княжицький, 11 0,1000 
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36. 
Сапсай 

Сергій Іванович 
вул. Академіка Стражеска, 1 0,1000 

37. 
Головань 

Тетяна Вікторівна 
вул. Яцютівка, 43-а 0,1000 

38. 
Песоцький 

Олександр Васильович 
вул. Михайла Врубеля, 13-а 0,1000 

39. 
Несенчук 

Юлія Іванівна 
вул. Джерельна, 9 0,1000 

40. 
Ситник 

Віктор Миколайович 
пров. Тарасівський , 12-г 0,1000 

41. 
Петров  

Володимир Борисович 
вул. Юрія Кондратюка, 15 0,1000 

42. 
Галушко 

Віра Іванівна 
пров. Космонавтів, 26 0,0500 

43. 
Антонів 

Ірина Яківна 
вул. Шевченка, 131-в 0,1000 

44. 
Мішко 

Наталія Сергіївна 
пров. Нахімова, 15-а 0,1000 

45. 
Дьячков 

Антон Ігорович 
вул. Марії Приймаченко, 2-б 0,1000 

46. 
Довбенко 

Дмитро Іванович 
вул. Отамана Зеленого, 22-а 0,1000 

47. 
Проснякова 

Альона Валеріївна 
вул. Сергія Оврашка, 2-а 0,0803 

48. 
Даниленко 

Костянтин Євгенійович 

вул. Тисячоліття 

Борисполя, 49 
0,1000 

49. 
Кривицький 

Дмитро Анатолійович 

вул. Тисячоліття  

Борисполя, 59 
0,1000 

50. 
Деркач 

Наталія Олександрівна 
вул. Харківська, 1-а 0,1000 

51. 
Компанець 

Олена Вікторівна 
вул. Джерельна, 9 0,1000 

52. 
Теренковська 

Альона Миколаївна 
вул. Джерельна, 9-а 0,1000 

53. 
Коваль 

Ольга Андріївна 
вул. Джерельна, 9-б 0,1000 

54. 
Давидовський  

Андрій Миколайович 
вул. Шевченка, 68-а 0,1000 

55. 
Савченко 

Тетяна Олексіївна 
вул. Бандуристів, 11-а 0,1000 

56. 
Криштоп 

Євгеній Миколайович 
пров. Декабристів,7 0,1000 
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57. 
Шевцов 

Ігор Миколайович 
вул. Євгена Гребінки, 11 0,1000 

58. 
Дібров  

Ніна Михайлівна 
вул. Каштанова, 64 0,0500 

59. 
Момот  

Андрій Віталійович 
вул. Волошкова, 41 0,1000 

60. 

Трикоз 

Маргарита 

Володимирівна 

вул. Салютна, 27 0,0500 

61. 
Юрченко 

Андрій Олексійович 
вул. Отамана Зеленого, 3-б 0,1000 

62. 
Шевченко  

Ольга Василівна 
вул. Каштанова, 60 0,1000 

63. 
Антонов  

Олексій Сергійович 
вул. Деснянська, 34 0,1000 

64. 
Цимбалюк 

Сергій Володимирович 
пров. Тургенєва, 36 0,0650 

65. 
Мірошніченко 

Алла Олександрівна 
вул. Ватутіна, 96-а 0,0912 

66. 
Тарковська 

Юлія Григорівна 
вул. Короленка, 23-а 0,1000 

67. 
Манікало 

Андрій Григорович 
вул. Короленка, 21-а 0,1000 

68. 
Слесаренко 

Андрій Андрійович 
вул. Отамана Зеленого, 3-в 0,1000 

69. 
Касьянов  

Максим Олегович 
пров. Ганни Каленченко, 11 0,1000 

70. 
Сухіна 

Михайло Петрович 
вул. Челюскінців, 6-г 0,0500 

71. 
Купа 

Валерій Анатолійович 
вул. Волошкова, 39 0,1000 

72. 
Липовецький 

Олександр Іванович 
вул. Волошкова, 37 0,1000 

73. 
Онанко 

Алла Василівна 
пров. Тургенєва, 34 0,0700 

 

  

Доповідає: 

 

Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника 

відділу землекористування 
 

173. Про розгляд листів ФОП Кисельов О.А., ФОП  Кулик О.М.,                                      

ФОП Мозгова Г.П. щодо поведінки секретаря міської ради Годунка Я.М. 
 

 Доповідає:  
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