
ПРОТОКОЛ № 80 
засідання постійної комісії міської ради 

 

20 травня 2019 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:11.00 

                                                                                            каб. 103 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                         Деркач В.М.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                Мельник В.Й 

Відсутні члени комісії:                                                                                     
                                                                                                                                  Грона М.І 

                                                                                                                                 Локайчук Ю.В.    

Тимченко В.М.                                                                                        

.               

 

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, 

Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН, депутати міської ради.  

Порядок денний : 

1. Про внесення змін до Програми розвитку та модернізації об’єктів теплопостачання у м. 

Бориспіль на 2016-2020 роки 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2015 № 5311-65-VI «Про 

затвердження Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста 

Борисполя на 2015 – 2019 роки» 

3. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

4. Про погодження отримання кредитного ліміту на поточний рахунок управляючого 

муніципального комунального підприємства-1 

5. Про припинення договору оренди землі від 25.08.2005, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «Мона», на земельну ділянку площею 

4,0000 га (кадастровий номер 3210500000:03:001:0002) під будівництво комплексу по 

заготовці, переробці сировини та виготовленню пухових виробів у північно-

промисловій зоні у м. Бориспіль та надання товариству з обмеженою відповідальністю 

«БІСМАРТ-ЕКСПЕРТ» у користування на умовах оренди строком на 25 (двадцять 

п’ять) років земельної ділянки площею 4,0000 га (кадастровий номер 

3210500000:03:001:0002) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
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промисловості по                               вул. Запорізька, 36 у м. Бориспіль (землі 

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

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

1. Про внесення змін до Програми розвитку та модернізації об’єктів теплопостачання у м. 

Бориспіль на 2016-2020 роки 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2015 № 5311-65-VI «Про 

затвердження Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста 

Борисполя на 2015 – 2019 роки» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. 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 

4. Про погодження отримання кредитного ліміту на поточний рахунок управляючого 

муніципального комунального підприємства-1 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

5. Про припинення договору оренди землі від 25.08.2005, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «Мона», на земельну ділянку площею 

4,0000 га (кадастровий номер 3210500000:03:001:0002) під будівництво комплексу по 

заготовці, переробці сировини та виготовленню пухових виробів у північно-

промисловій зоні у м. Бориспіль та надання товариству з обмеженою відповідальністю 

«БІСМАРТ-ЕКСПЕРТ» у користування на умовах оренди строком на 25 (двадцять 

п’ять) років земельної ділянки площею 4,0000 га (кадастровий номер 

3210500000:03:001:0002) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по                               вул. Запорізька, 36 у м. Бориспіль (землі 

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

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: відправити питання на довивчення – «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. 

 

 


