
ПРОТОКОЛ № 79 
засідання постійної комісії міської ради 

 

03 травня 2019 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:11.00 

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                         Деркач В.М.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 Локайчук Ю.В.    

Тимченко В.М.                                                                                        

                                                                                                                                    Мельник В.Й 

Відсутні члени комісії:                                                                                     
                                                                                                                                          Грона М.І 

.               

 

Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                                Шабан К.С. 

 

Запрошені та присутні: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального захисту 

населення, Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ, Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування, Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, Величко І.П. – начальник служби у справах сім’ї та дітей, 

Тимошенко В.С. – начальник УКБ, Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН, депутати 

міської ради.  

Порядок денний : 

1. Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ 

МЕРЕЖ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» в новій редакції 

2. Про затвердження Статуту комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал» у новій редакції 

3. Про затвердження Положення про порядок здійснення відшкодування витрат 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на 

безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із 

дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них) 

4. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам операції 

об’єднаних сил, які проходять службу за контрактом в особливий період, а їх сім’ї 

опинилися в складних життєвих обставинах 

5. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності  територіальної громади 

міста Борисполя управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради  в оперативне 

управління 

6. 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. 
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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» 

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

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг 

(проведення занять зі спортивних бальних танців) 

8. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради на безоплатну 

передачу капітально відремонтованих за бюджетні кошти об’єктів комунальної 

власності на баланс підприємств, установ міста Борисполя 

9. 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. Лютнева, 12 площею 18,0 кв. м з комунальним підприємством 

«Бориспільська центральна аптека № 24» для розміщення аптечного пункту, що 

реалізує готові ліки 

10. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

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

відповідальністю      «АРТ МІКС МЕДІА» для здійснення послуг з графічного дизайну 

та художнього оформлення 

11. Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» на списання основних засобів 

12. 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, 27 площею 3,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Вигівською Світланою Володимирівною для надання побутових послуг 

населенню (ремонт взуття) 

13. 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, 27 площею 7,3 кв. м з Комунальним 

підприємством «Виробниче управління комунального господарства» для розміщення 

абонентського відділу 

14. 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 01.04.2013 № 432 по вул. 

Київський Шлях, 27 площею 32,4 кв. м з фізичною особою-підприємцем Грибовським 

Дмитром Анатолійовичем для продажу товарів непродовольчої групи 

15. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя – модульної споруди по 

вул. Київський Шлях, 2/6 площею 27,3 кв. м з фізичною особою-підприємцем Каськів 

Оксаною Анатоліївною для розміщення кафе без продажу товарів підакцизної групи 

16. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради  в 

оперативне управління 



17. 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 12.07.2016 № 533 по вул. Київський Шлях, 24 площею 20,3 

кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Медгоризонт (МГ)» для 

розміщення панорамного апарату з використанням цифрової системи 

(ортопантомографу) 

18. Про безоплатну передачу Управляючому муніципальному комунальному підприємству-

1 від комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» транспортних засобів 

19. 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 23.05.2016 № 549 по вул. 

Глібова, 1 площею 91,3 кв. м з Громадською організацією молодіжний військово-

патріотичний клуб «РАТОБОРЕЦЬ» 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2018 року № 3916-48-VIІ 

«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 29.12.2006 № 109 загальною площею 226,5 кв. м з Київською 

міською дирекцією Публічного акціонерного товариства «УКРПОШТА» для 

розміщення відділень поштового зв’язку» 

21. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

22. Про внесення змін до договору оренди землі від 15 серпня 2016 року, укладеного між 

міською радою та комунальним підприємтвом «Виробниче управління комунального 

господарства», на земельну ділянку площею 0,0100 га (кадастровий номер 

3210500000:10:009:0099) для будівництва та обслуговування інших об’єктів 

громадської забудови (для облаштування автомобільної стоянки), по вул. Франка, 5-а у 

м. Бориспіль 

23. Про внесення змін до договору оренди землі від 21 липня 2011 року, укладеного між 

міською радою та фізичною особою підприємцем Нагорним Володимиром 

Васильовичем, на земельну ділянку 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 

24. Про поновлення договору оренди землі від 04.03.2003, укладеного між міською радою 

та приватним акціонерним товариством «Агробудмеханізація», на земельну ділянку 

площею 0,1618 га (кадастровий номер 3210500000:06:012:0057) по вул. Дружби, 58 у м. 

Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

25. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 29.08.2008, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Левченком Юрієм 

Миколайовичем, на земельну ділянку площею 0,0434 га (кадастровий номер 

3210500000:09:008:0005) під будівництво магазину продовольчих товарів на перехресті 

вулиць Матросова та Тургенєва у                  м. Бориспіль 

26. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:06:035:0040) площею 0,0968 га для городництва громадянину Тумасову 

Олександру Сергійовичу по                         вул. Маяковського, 36-б у м. Бориспіль  

(землі сільськогосподарського призначення) 

27. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 



3210500000:11:022:0049) площею 0,0400 га для городництва громадянці Шуляці 

Людмилі Федорівні по вул. Рєпіна, 5-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

28. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:11:003:0100) площею 0,0500 га для городництва громадянці Галець 

Світлані Володимирівні по                                         вул. Яцютівка, 32-б у м. Бориспіль 

(землі сільськогосподарського призначення) 

29. Про поновлення договору оренди землі від 25.03.2009, укладеного між міською радою 

та фізичною особою- підприємцем Ауер Любов Олександрівною, на земельну ділянку 

площею 0,0060 га (кадастровий номер 3210500000:10:006:0068) під існуючим торговим 

павільйоном по вул. Київський Шлях, 69-г у м. Бориспіль 
30. Про поновлення договору оренди землі від 09.03.2011, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «Ліга-Сервіс», на земельну ділянку 

площею 0,0265 га (кадастровий номер 3210500000:06:045:0039) під торговим 

павільйоном по вул. Лютнева, 1-б у м. Бориспіль 
31. Про внесення змін до договору оренди землі від 25.01.2016, укладеного між міською 

радою та приватним акціонерним товариством «Виробничо-комерційна фірма 

«Укрводтехпостач», на земельну ділянку площею 2,1502 га (кадастровий номер 

3210500000:06:003:0010) під існуючою базою по вул. Запорізька, 10 у м. Бориспіль 

32. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 04.03.2014, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Тилкою Тетяною Миколаївною, 

на земельну ділянку площею 0,0837 га (кадастровий номер 3210500000:10:016:0022) для 

обслуговування приміщення роздрібної торгівлі та надання комерційних послуг по                       

вул. Котляревського, 12-а у м. Бориспіль 

33. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 25.03.2014, укладеного 

між міською радою та громадянином Прасолом Володимиром Михайловичем, на 

земельну ділянку площею 0,0600 га (кадастровий номер 3210500000:04:038:0204) для 

городництва по вул. Максима Залізняка, 2 у м. Бориспіль 

34. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.09.2004, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Місауловим Юрієм 

Анатолійовичем, на земельну ділянку площею 0,0103 га (кадастровий номер 

3210500000:07:005:0017) під розширення торгового павільйону для комерційних потреб 

по вул. Київський Шлях, 12 у                          м. Бориспіль 

35. Про поновлення договору оренди землі від 18.05.2009, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «МАКДІ ЛЮКС», на земельну ділянку 

площею 0,1737 га (кадастровий номер 3210500000:07:005:0014) під будівництво 

торгово-офісного центру по                   вул. Київський Шлях, 14 у м. Бориспіль 
36. Про внесення змін до договору оренди землі від 03.05.2012, укладеного між міською 

радою та громадянкою Поліщук Альоною Олександрівною, на земельну ділянку 

площею 0,0400 га (кадастровий номер 3210500000:09:064:0038) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                             

по пров. 1 Щорса, 8 у м. Бориспіль 

37. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною площею 0,0060 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії по вул. Польова, вул. Теплична у м. Бориспіль 

(землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення) 

38. Про поновлення договору оренди землі від 14.05.2003, укладеного між міською радою 

та приватним акціонерним товариством «Управління виробничих технологій-«Сервіс», 

на земельну ділянку площею 4,744 га (кадастровий номер 3210500000:04:018:0001) під 



існуючою забудовою (виробнича база) по вул. Привокзальна, 21 у м. Бориспіль 
39. ро поновлення договору оренди землі від 14.04.2009, укладеного між міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ», на земельну 

ділянку площею 0,2894 га (кадастровий номер 3210500000:06:019:0009) під об’єктами 

нерухомого майна (адміністративно-виробничий корпус) по вул. Броварська, 54 у                                

м. Бориспіль 
40. Про поновлення договору оренди землі від 27.06.2008, укладеного між міською радою 

та гаражним кооперативом «Автосупутник», на земельну ділянку площею 1,0140 га 

(кадастровий номер 3210500000:09:051:0013) під існуючими гаражами по вул. 

Європейська, 17 у м. Бориспіль 
41. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 04.04.2014, укладеного 

між міською радою та громадянином Шепелем Сергієм Борисовичем, на земельну 

ділянку площею 0,0607 га (кадастровий номер 3210500000:11:029:0082) для 

городництва по вул. Свободи, 8                                 у м. Бориспіль 

42. Про внесення змін до договору оренди землі від 17.11.2011, укладеного між міською 

радою та громадянином Победінським Володимиром Миколайовичем, на земельну 

ділянку площею 0,1970 га (кадастровий номер 3210500000:11:041:0066) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по                       вул. Пархоменка, 15 у м. Бориспіль 

43. Про надання фізичній особі-підприємцю Вербицькій Оксані Миколаївні у користування 

на умовах оренди строком на 1 (один) рік земельної ділянки площею 0,0035 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:025:0033) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (під існуючим торговим павільйоном) по вул. Київський Шлях, 96/4 у 

м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ХЛІБОРОБ» площею 2,2834 га (кадастровий номер 

3210500000:03:015:0002) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по                      вул. Завокзальна, 9-а у м. Бориспіль 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ХЛІБОРОБ» площею 0,9870 га (кадастровий номер 

3210500000:07:006:0006) для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Новопрорізна, 9-а                                     

у м. Бориспіль 

46. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 1,9683 га (кадастровий номер 

3210500000:05:001:0389) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (підприємства по 

обслуговуванню автомобілів) товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТЕХНОТОРГ-ДОН» по вул. Київський Шлях, 1 у м. Бориспіль (землі промисловості, 

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

47. Про поновлення договору оренди землі від 31.07.2009, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Проктер енд 

Гембл Україна», на земельну ділянку площею 4,3720 га (кадастровий номер 

3210500000:03:016:0001) під виробничою базою по вул. Завокзальна, 2 у м. Бориспіль 

48. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 



строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:11:051:0021) площею 0,0185 га для городництва громадянину Захарову 

Арнольду Олександровичу по                         вул. Глибоцька, 132-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

49. Інформація про хід виконання цільової програми профілактики злочинності та 

сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території міста 

Бориспіль на 2018-2020 роки за 2018 рік 

50. Інформація про хід виконання цільової Програми заходів з мобілізаційної підготовки на 

2017-2019 роки за 2018 рік 

51. Інформація про хід виконання цільової Програми розвитку цивільного захисту 

населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2018-2020 роки за 2018 рік 

52. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя від 

товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕГАС БУД» 

основних засобів  по об’єкту «Будівництво житлового комплексу з торговими 

приміщеннями та дошкільним навчальним закладом комбінованого типу (ясла-садок) з 

денним перебуванням дітей від 100 до 160 місць за адресою м. Бориспіль,                        

вул. Червоноармійська, пров. Новий, вул. Франка, вул. Нова (будинок                      № 1), 

черга І» 

53. Про внесення змін до Програми розробки містобудівної документації у місті борисполі 

на 2019-2020 роки 

54. Про відвідування реабілітаційної установи «Наш дім» Вічевим Тимуром 

Олександровичем 

55. Про виділення додаткових коштів в розмірі 340 тис. грн. для надання одноразової 

адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення міста Борисполя, які 

опинилися в складних життєвих обставинах 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

1. Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ 

МЕРЕЖ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» в новій редакції 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

2. Про затвердження Статуту комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал» у новій редакції 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. Про затвердження Положення про порядок здійснення відшкодування витрат 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на 

безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із 

дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них) 

 Доповідав: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

4. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам операції 

об’єднаних сил, які проходять службу за контрактом в особливий період, а їх сім’ї 

опинилися в складних життєвих обставинах 

 Доповідав: Величко І.П. – начальник служби у справах сім’ї та дітей 



 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

5. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності  територіальної громади 

міста Борисполя управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради  в оперативне 

управління 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

6. 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» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг 

(проведення занять зі спортивних бальних танців) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

8. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради на безоплатну 

передачу капітально відремонтованих за бюджетні кошти об’єктів комунальної 

власності на баланс підприємств, установ міста Борисполя 

 Доповідав: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

9. 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. Лютнева, 12 площею 18,0 кв. м з комунальним підприємством 

«Бориспільська центральна аптека № 24» для розміщення аптечного пункту, що 

реалізує готові ліки 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

10. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

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

відповідальністю      «АРТ МІКС МЕДІА» для здійснення послуг з графічного дизайну 

та художнього оформлення 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

11. Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» на списання основних засобів 



 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

12. 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, 27 площею 3,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Вигівською Світланою Володимирівною для надання побутових послуг 

населенню (ремонт взуття) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

13. 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, 27 площею 7,3 кв. м з Комунальним 

підприємством «Виробниче управління комунального господарства» для розміщення 

абонентського відділу 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

14. 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 01.04.2013 № 432 по вул. 

Київський Шлях, 27 площею 32,4 кв. м з фізичною особою-підприємцем Грибовським 

Дмитром Анатолійовичем для продажу товарів непродовольчої групи 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

15. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя – модульної споруди по 

вул. Київський Шлях, 2/6 площею 27,3 кв. м з фізичною особою-підприємцем Каськів 

Оксаною Анатоліївною для розміщення кафе без продажу товарів підакцизної групи 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

16. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради  в 

оперативне управління 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

17. 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 12.07.2016 № 533 по вул. Київський Шлях, 24 площею 20,3 

кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Медгоризонт (МГ)» для 

розміщення панорамного апарату з використанням цифрової системи 

(ортопантомографу) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 



 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

18. Про безоплатну передачу Управляючому муніципальному комунальному підприємству-

1 від комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» транспортних засобів 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

19. 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 23.05.2016 № 549 по вул. 

Глібова, 1 площею 91,3 кв. м з Громадською організацією молодіжний військово-

патріотичний клуб «РАТОБОРЕЦЬ» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2018 року № 3916-48-VIІ 

«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 29.12.2006 № 109 загальною площею 226,5 кв. м з Київською 

міською дирекцією Публічного акціонерного товариства «УКРПОШТА» для 

розміщення відділень поштового зв’язку» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

21. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

 Доповідав: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального захисту 

населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

22. Про внесення змін до договору оренди землі від 15 серпня 2016 року, укладеного між 

міською радою та комунальним підприємтвом «Виробниче управління комунального 

господарства», на земельну ділянку площею 0,0100 га (кадастровий номер 

3210500000:10:009:0099) для будівництва та обслуговування інших об’єктів 

громадської забудови (для облаштування автомобільної стоянки), по вул. Франка, 5-а у 

м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

23. Про внесення змін до договору оренди землі від 21 липня 2011 року, укладеного між 

міською радою та фізичною особою підприємцем Нагорним Володимиром 

Васильовичем, на земельну ділянку 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 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 



24. Про поновлення договору оренди землі від 04.03.2003, укладеного між міською радою 

та приватним акціонерним товариством «Агробудмеханізація», на земельну ділянку 

площею 0,1618 га (кадастровий номер 3210500000:06:012:0057) по вул. Дружби, 58 у м. 

Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

25. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 29.08.2008, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Левченком Юрієм 

Миколайовичем, на земельну ділянку площею 0,0434 га (кадастровий номер 

3210500000:09:008:0005) під будівництво магазину продовольчих товарів на перехресті 

вулиць Матросова та Тургенєва у                  м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

26. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:06:035:0040) площею 0,0968 га для городництва громадянину Тумасову 

Олександру Сергійовичу по                         вул. Маяковського, 36-б у м. Бориспіль  

(землі сільськогосподарського призначення)\ 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

27. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:11:022:0049) площею 0,0400 га для городництва громадянці Шуляці 

Людмилі Федорівні по вул. Рєпіна, 5-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

28. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:11:003:0100) площею 0,0500 га для городництва громадянці Галець 

Світлані Володимирівні по                                         вул. Яцютівка, 32-б у м. Бориспіль 

(землі сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

29. Про поновлення договору оренди землі від 25.03.2009, укладеного між міською радою 

та фізичною особою- підприємцем Ауер Любов Олександрівною, на земельну ділянку 

площею 0,0060 га (кадастровий номер 3210500000:10:006:0068) під існуючим торговим 

павільйоном по вул. Київський Шлях, 69-г у м. Бориспіль 
 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 



30. Про поновлення договору оренди землі від 09.03.2011, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «Ліга-Сервіс», на земельну ділянку 

площею 0,0265 га (кадастровий номер 3210500000:06:045:0039) під торговим 

павільйоном по вул. Лютнева, 1-б у м. Бориспіль 
 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

31. Про внесення змін до договору оренди землі від 25.01.2016, укладеного між міською 

радою та приватним акціонерним товариством «Виробничо-комерційна фірма 

«Укрводтехпостач», на земельну ділянку площею 2,1502 га (кадастровий номер 

3210500000:06:003:0010) під існуючою базою по вул. Запорізька, 10 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

32. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 04.03.2014, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Тилкою Тетяною Миколаївною, 

на земельну ділянку площею 0,0837 га (кадастровий номер 3210500000:10:016:0022) для 

обслуговування приміщення роздрібної торгівлі та надання комерційних послуг по                       

вул. Котляревського, 12-а у м. Бориспіль 

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

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

33. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 25.03.2014, укладеного 

між міською радою та громадянином Прасолом Володимиром Михайловичем, на 

земельну ділянку площею 0,0600 га (кадастровий номер 3210500000:04:038:0204) для 

городництва по вул. Максима Залізняка, 2 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

34. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.09.2004, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Місауловим Юрієм 

Анатолійовичем, на земельну ділянку площею 0,0103 га (кадастровий номер 

3210500000:07:005:0017) під розширення торгового павільйону для комерційних потреб 

по вул. Київський Шлях, 12 у                          м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

35. Про поновлення договору оренди землі від 18.05.2009, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «МАКДІ ЛЮКС», на земельну ділянку 

площею 0,1737 га (кадастровий номер 3210500000:07:005:0014) під будівництво 

торгово-офісного центру по                   вул. Київський Шлях, 14 у м. Бориспіль 
 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

36. Про внесення змін до договору оренди землі від 03.05.2012, укладеного між міською 

радою та громадянкою Поліщук Альоною Олександрівною, на земельну ділянку 



площею 0,0400 га (кадастровий номер 3210500000:09:064:0038) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                             

по пров. 1 Щорса, 8 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

37. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною площею 0,0060 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії по вул. Польова, вул. Теплична у м. Бориспіль 

(землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

38. Про поновлення договору оренди землі від 14.05.2003, укладеного між міською радою 

та приватним акціонерним товариством «Управління виробничих технологій-«Сервіс», 

на земельну ділянку площею 4,744 га (кадастровий номер 3210500000:04:018:0001) під 

існуючою забудовою (виробнича база) по вул. Привокзальна, 21 у м. Бориспіль 
 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

39. Про поновлення договору оренди землі від 14.04.2009, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ», на земельну 

ділянку площею 0,2894 га (кадастровий номер 3210500000:06:019:0009) під об’єктами 

нерухомого майна (адміністративно-виробничий корпус) по вул. Броварська, 54 у                                

м. Бориспіль 
 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

40. Про поновлення договору оренди землі від 27.06.2008, укладеного між міською радою 

та гаражним кооперативом «Автосупутник», на земельну ділянку площею 1,0140 га 

(кадастровий номер 3210500000:09:051:0013) під існуючими гаражами по вул. 

Європейська, 17 у м. Бориспіль 
 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

41. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 04.04.2014, укладеного 

між міською радою та громадянином Шепелем Сергієм Борисовичем, на земельну 

ділянку площею 0,0607 га (кадастровий номер 3210500000:11:029:0082) для 

городництва по вул. Свободи, 8                                 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

42. Про внесення змін до договору оренди землі від 17.11.2011, укладеного між міською 

радою та громадянином Победінським Володимиром Миколайовичем, на земельну 



ділянку площею 0,1970 га (кадастровий номер 3210500000:11:041:0066) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по                       вул. Пархоменка, 15 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

43. Про надання фізичній особі-підприємцю Вербицькій Оксані Миколаївні у користування 

на умовах оренди строком на 1 (один) рік земельної ділянки площею 0,0035 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:025:0033) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (під існуючим торговим павільйоном) по вул. Київський Шлях, 96/4 у 

м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ХЛІБОРОБ» площею 2,2834 га (кадастровий номер 

3210500000:03:015:0002) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по                      вул. Завокзальна, 9-а у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ХЛІБОРОБ» площею 0,9870 га (кадастровий номер 

3210500000:07:006:0006) для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Новопрорізна, 9-а                                     

у м. Бориспіль 

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

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

46. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 1,9683 га (кадастровий номер 

3210500000:05:001:0389) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (підприємства по 

обслуговуванню автомобілів) товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТЕХНОТОРГ-ДОН» по вул. Київський Шлях, 1 у м. Бориспіль (землі промисловості, 

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

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

47. Про поновлення договору оренди землі від 31.07.2009, укладеного між міською радою 



та товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Проктер енд 

Гембл Україна», на земельну ділянку площею 4,3720 га (кадастровий номер 

3210500000:03:016:0001) під виробничою базою по вул. Завокзальна, 2 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

48. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:11:051:0021) площею 0,0185 га для городництва громадянину Захарову 

Арнольду Олександровичу по                         вул. Глибоцька, 132-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – виконуючий обов’язки начальника відділу 

землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

49. Інформація про хід виконання цільової програми профілактики злочинності та 

сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території міста 

Бориспіль на 2018-2020 роки за 2018 рік 

 Доповідав: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН 

 Вирішили: прийняти до відома інформацію про хід виконання цільової 

програми профілактики злочинності та сприяння діяльності 

правоохоронних органів Національної поліції на території 

міста Бориспіль на 2018-2020 роки за 2018 рік – «ЗА» - 

одноголосно 

50. Інформація про хід виконання цільової Програми заходів з мобілізаційної підготовки на 

2017-2019 роки за 2018 рік 

 Доповідав: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН 

 Вирішили: прийняти до відома інформацію про хід виконання цільової 

Програми заходів з мобілізаційної підготовки на 2017-2019 

роки за 2018 рік – «ЗА» - одноголосно 

51. Інформація про хід виконання цільової Програми розвитку цивільного захисту 

населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2018-2020 роки за 2018 рік 

 Доповідав: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН 

 Вирішили: прийняти до відома інформацію про хід виконання цільової 

Програми розвитку цивільного захисту населення і територій 

міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2018-2020 роки за 2018 рік– «ЗА» - 

одноголосно 

52. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя від 

товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕГАС БУД» 

основних засобів  по об’єкту «Будівництво житлового комплексу з торговими 

приміщеннями та дошкільним навчальним закладом комбінованого типу (ясла-садок) з 

денним перебуванням дітей від 100 до 160 місць за адресою м. Бориспіль,                        

вул. Червоноармійська, пров. Новий, вул. Франка, вул. Нова (будинок                      № 1), 

черга І» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» 

-2 (Тимченко В.М., Шабан К.С.) 

53. Про внесення змін до Програми розробки містобудівної документації у місті борисполі 



на 2019-2020 роки 

 Доповідав: Крикливець І.І. – начальник управління містобудування та 

архітектури 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» 

-1 (Тимченко В.М.), «ПРОТИ» - 1 (Локайчук Ю.В.) 

54. Про відвідування реабілітаційної установи «Наш дім» Вічевим Тимуром 

Олександровичем 

 Доповідав: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального захисту 

населення 

 Вирішили: дозволити відвідування реабілітаційної установи «Наш дім» 

Вічевим Тимуром Олександровичем за умови реєстрації 

проживання в м. Борисполі. Довідку про реєстрацію надати 

управлінню соціального захисту населення - «ЗА» - 

одноголосно 

55. Про виділення додаткових коштів розмірі 340 тис. грн. для надання одноразової 

адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення міста Борисполя, які 

опинилися в складних життєвих обставинах 

 Доповідав: депутати Бориспільської міської ради  

 Вирішили: доручити заст. міського голови Ковальовій Л.О. здійснити 

пошук додаткових коштів для надання одноразової адресної 

матеріальної допомоги незахищеним верствам населення міста 

Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

«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                                                                    Панкявічене І.А. 

Секретар комісії                 Шабан К.С. 

 

 


