
ПРОТОКОЛ № 81 
засідання постійної комісії міської ради 

 

13 червня 2019 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:11.00 

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                              Локайчук Ю.В.                  

                                                                                                                                Мельник В.Й 

                                                                                                                           Тимченко В.М 

Відсутні члени комісії:                                                                                 .                                                                                        

 

                                                                                                                                  Грона М.І 

                                                                                                                                 Деркач В.М.                                                                                                                                                                                                                         

.               

 

Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                                Шабан К.С. 

 

Запрошені та присутні: Тисячна В.М. – заступник начальника фінансового управління 

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, 

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

Порядок денний : 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VІІ «Про бюджет 

міста Борисполя на 2019 рік» 

2. Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів на 2020 рік 

3. Про внесення змін до цільової програми профілактики злочинності та сприяння 

діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території міста Бориспіль на 

2018-2020 роки 

4. Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради на безоплатну передачу 

матеріальних активів 

5. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

6. Про затвердження Програми будівництва корпусу інтенсивного лікування  по вул. 

Котляревського, 1 в місті Борисполі Київської області на                          2019-2020 роки 

7. Про внесення змін до Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту 

багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки 

8. 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. 
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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 

9. 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 09.01.2013 № 426 по вул. Сергія Оврашка, 1 площею 325,8 кв. 

м з Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною школою для проведення навчально-

тренувальних занять відділень вільної боротьби та боксу 

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. Гагаріна, 1 площею 60,1 кв. м з комунальним підприємством 

«Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» для розміщення виробничих 

приміщень 

11. 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 01.06.2013 № 438 по вул. Глибоцька, 81 площею 17,5 кв. м з 

товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТРО.НЕТ» для розміщення операторів 

та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет 

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. Гагаріна, 1 площею 62,4 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Каракою Андрієм Михайловичем для розміщення торгівельного об’єкту з продажу 

продовольчих товарів включаючи товари підакцизної групи (алкогольних та 

тютюнових виробів) 

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

організацією «Київщина-спорт» для надання освітніх послуг (проведення занять з 

футболу) 

14. 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 25,0 кв. м з Центральним 

міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби у м. Києві та Київській 

області для розміщення сектору по протидії нелегальній міграції 

15. 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 01.09.2008 № 209 по вул. Нижній Вал, 3/1 площею 18,8 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Паленко Світланою Георгіївною для надання побутових 

послуг населенню (розміщення перукарні) 

16. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу комунальному підприємству 

«Виробниче управління комунального господарства» матеріалів та основних засобів на 

баланс підприємства 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 09 квітня 2019 року                        № 

4295-55-VІІ «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)» 

18. 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, 2-а площею 11,7 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «КОМПАНІЯ РЕМБУДШЛЯХ» для розміщення складу 

19. 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 № 552 по вул. Головатого, 15 площею 71,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Романенко Юлією Вікторівною для розміщення 

торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів 

20. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін та продовження договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 18.06.2010 № 292 по вул. Володимира Момота, 46 площею 

33,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Семеновою Юлією Василівною для 

продажу продовольчих товарів включаючи товари підакцизної групи (алкогольних та 

тютюнових виробів) 

21. Про надання дозволу приватному науково-виробничому медичному підприємству 

«Терра-Медіка» на передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя по вул. Головатого, 15 площею 17,1 кв. м 

фізичній особі-підприємцю Коломиць Наталії Федорівні для надання побутових послуг 

населенню (розміщення перукарні) 

22. Про надання дозволу Управляючому муніципальному комунальному підприємству-1 на 

реалізацію транспортного засобу 

23. Про надання дозволу Управляючому муніципальному комунальному підприємству-1 на 

списання основних засобів 

24. Інформація про хід виконання Програми підтримки громадських ініціатив на 2018 рік 

25. Про внесення змін до договору оренди землі від 03.07.2007, укладеного між міською 

радою та приватним підприємством «Комфорт», на земельну ділянку площею 0,0180 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:031:0003) для виробничих потреб по вул. Луговій, 5 

у м. Бориспіль 

26. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0100 га 

(кадастровий номер 3210500000:07:005:0021), що знаходиться в суборенді товариства з 

обмеженою відповідальністю «РОМ ХАУС» для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (для розміщення тимчасової споруди) по вул. Київський 

Шлях, 14-є у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

27. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 29.05.2014, укладеного 

між міською радою та громадянкою Осташовою Наталією Миколаївною, на земельну 

ділянку площею 0,0430 га (кадастровий номер 3210500000:09:028:0027) для 

городництва (землі сільськогосподарського призначення) по пров. Черешневий, 5-а у м. 

Бориспіль 

28. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 17.09.2003, укладеного 

між міською радою та Дочірнім підприємством «Київська пересувна механізована 

колона №3» ТОВ «Аларіт-К», на земельну ділянку площею 0,0484 га (кадастровий 

номер 3210500000:06:021:0008) по                       вул. Панаса Мирного, 17-а у м. 

Бориспіль (землі промисловості) 



29. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 19.05.2016, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Хомюк Ларисою Анатоліївною, 

на земельну ділянку площею 0,0081 га (кадастровий номер 3210500000:06:045:0031) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під існуючим торговим павільйоном) 

по вул. Лютнева, 3-г у м. Бориспіль 

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

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

3210500000:11:052:0045) площею 0,0186 га для городництва громадянці Білозор Марині 

Анатоліївні по пров. Герцена, 4-б у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

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

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

3210500000:13:007:0050) площею 0,0700 га для городництва громадянці Данковій Вірі 

Петрівні по вул. Котляревського, 79-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

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

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

3210500000:10:003:0222) площею 0,0685 га для городництва громадянину Певаку 

Антону Юрійовичу по вул. Шевченка, 69-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

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

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

3210500000:03:021:0005) площею 0,0357 га для городництва громадянину Гаврилюку 

Івану Андрійовичу по                                вул. Завокзальна, 1/2-б у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

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

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

3210500000:11:045:0021) площею 0,0295 га для городництва громадянину Рунову 

Олександру Миколайовичу по                        вул. Сосюри, 5-г у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

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

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

3210500000:11:046:0019) площею 0,0200 га для городництва громадянці Кнечунас 

Тетяні Петрівні по вул. Севастьяна, 12-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

36. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 18.09.2014, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Вербицьким Володимиром 

Миколайовичем, на земельну ділянку площею 0,0100 га (кадастровий номер 

3210500000:10:001:0110) під існуючим торговим павільйоном по вул. Головатого, 36-в 

у м. Бориспіль 

37. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.06.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Вербицьким Володимиром 

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

3210500000:07:002:0045) під існуючим торговим павільйоном по вул. Київський Шлях, 

2/12-б у м. Бориспіль 

38. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 24.12.2004, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Родіною Надією Арсентіївною, 

на земельну ділянку площею 0,0210 га (кадастровий номер 3210500000:06:045:0004) під 

існуючим кафе для комерційного використання по вул. Лютнева, 1-д у м. Бориспіль  
39. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 22.09.2014, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Міркович Галиною Василівною, 

на земельну ділянку площею 0,0130 га (кадастровий номер 3210500000:11:045:0083) під 



торговим павільйоном по вул. Київський Шлях, 214 у м. Бориспіль 

40. Про надання громадянину Шаренку Валерію Олександровичу у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0500 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:007:0024) для городництва по вул. Жовтнева, 21-б у 

м. Бориспіль (землі сільськогосподарського призначення) 

41. Про розірвання договору оренди землі від 26.03.2012, укладеного між міською радою та 

громадянином Мановичем Євгенієм Володимировичем, та передачу земельної ділянки 

площею 0,0495 га (кадастровий номер 3210500000:06:034:0028) безоплатно у власність 

громадянину Мановичу Євгенію Володимировичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                   

вул. Головатого, 49-а у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

42. Про погодження звіту про проведення експертної грошової оцінки та продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0078 га (кадастровий номер 

3210500000:10:025:0300) приватному підприємству «Севал Авто Плюс» для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Київський Шлях, 98/3 у м. 

Бориспіль 

43. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 23.06.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Скачковою Ларисою 

Михайлівною, на земельну ділянку площею 0,0550 га (кадастровий номер 

3210500000:09:041:0010) для будівництва складу-магазину на розі вулиць 

Дзержинського-Приозерна у м. Бориспіль 

44. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.06.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Бабич Тетяною Євгенівною, на 

земельну ділянку площею 0,7016 га (кадастровий номер 3210500000:11:054:0008) для 

комерційного використання (під стоянку власного вантажного автотранспорту та його 

технічного обслуговування) по вул. Радгоспна, 8 у м. Бориспіль 

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

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

3210500000:11:040:0252) площею 0,0109 га для городництва громадянці Безменовій 

Юлії Іванівні по вул. Переяславська, 18-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

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

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

3210500000:02:003:0242) площею 0,0464 га для городництва громадянці Кураковій 

Наталії Олександрівні по                              вул. Незалежна, 36-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

47. 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) 

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

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

3210500000:12:004:0771) площею 0,1000 га для городництва громадянці Адамовській 

Світлані Іванівні по вул. Краєвидна, 6 у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 



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

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

3210500000:11:040:0251) площею 0,0193 га для городництва громадянці Кошель Тамарі 

Олександрівні по пров. Кутузова, 12-в у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

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

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

3210500000:11:040:0248) площею 0,0246 га для городництва громадянці Резніченко 

Галині Анатоліївні по пров. Кутузова, 12-б у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

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

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

3210500000:09:014:0021) площею 0,0253 га для городництва громадянці Лашковій Юлії 

Сергіївні по вул. Богдана Ступки, 23-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

52. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,2000 га 

(кадастровий номер 3210500000:07:001:0001), що знаходиться в оренді приватного 

підприємства «Бориспільавтогаз» під будівництво АЗП скрапленим газом та пункту 

переобладнання двигунів на зріджений газ (пропан-бутан) по вул. Київський Шлях, 2/15 

у м. Бориспіль 

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

строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною площею 0,0106 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Академіка Амосова у м. Бориспіль 

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

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

строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною площею 0,0112 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Віри Онацької, пров. Грушевського у м. 

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

призначення) 

55. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 26.01.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Пилипенком Ростиславом 

Івановичем, на земельну ділянку площею 0,39 га (кадастровий номер 

3210500000:03:011:0009) під існуючими будівлями гуртожитків по вул. Завокзальна, 7 у 

м. Бориспіль 

56. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 09.08.2016, укладеного 

між міською радою та громадянином Ніколіним Миколою Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0654 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0193) для 

городництва (землі сільськогосподарського призначення) по пров. Кооперативний, 8-а у 

м. Бориспіль 

57. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» у 

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

0,8000 га (кадастровий номер 3210500000:02:008:0013) для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вул. 

Михайла Калмикова, 26 у м. Бориспіль 

58. 

 

Про внесення змін до договору оренди землі від 27.04.2007, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ДАД СТРОЙ», на земельну 

ділянку площею 0,1600 га (кадастровий номер 3210500000:07:008:0009) під будівництво 

торгового центру по                             вул. Володимира Момота, 42/5 у м. Бориспіль 



59. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року №2574-36-VII «Про 

затвердження Програм розвитку комунального некомерційного підприємства 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської 

міської ради Київської області на 2018-2019 роки» 

60. Про внесення змін до міської цільової програми «Громадський бюджет міста Борисполя 

на 2019-2023» 

61. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2015 №18-2-VII «про 

затвердження Програми інформування громадськості щодо діяльності органів 

місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки» 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VІІ «Про бюджет 

міста Борисполя на 2019 рік» 

 Доповідав: Тисячна В.М. – заступник начальника фінансового управління 

  внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення зі змінами: 1. Поточний 

ремонт коридорів НВК «Ліцей Дизайн-освіта» -199 тис.грн; 

2. Асфальтування території ДНЗ №3 - 199 тис.грн. 3. 

Капітальний ремонт дороги по вул. Петропавлівська – 1435 

тис.грн. Для даних потреб кошти зняти з зарезервованих на 

медичне обладання «Ангіоргаф», а у вересні 2019 року 

повернутися до питання купівлі даного обладнання – «ЗА» - 

одноголосно 

2. Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів на 2020 рік 

 Доповідав: Тисячна В.М. – заступник начальника фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. Про внесення змін до цільової програми профілактики злочинності та сприяння 

діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території міста Бориспіль на 

2018-2020 роки 

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

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення, запросити нового очільника  

Національної поліції на території міста Бориспіль на сесію– 

«ЗА» - одноголосно 

4. Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради на безоплатну передачу 

матеріальних активів 

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

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

5. 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 

6. Про затвердження Програми будівництва корпусу інтенсивного лікування  по вул. 

Котляревського, 1 в місті Борисполі Київської області на                          2019-2020 роки 

 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 



7. Про внесення змін до Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту 

багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

8. 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 

9. 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 09.01.2013 № 426 по вул. Сергія Оврашка, 1 площею 325,8 кв. 

м з Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною школою для проведення навчально-

тренувальних занять відділень вільної боротьби та боксу 

 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. Гагаріна, 1 площею 60,1 кв. м з комунальним підприємством 

«Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» для розміщення виробничих 

приміщень 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

11. 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 01.06.2013 № 438 по вул. Глибоцька, 81 площею 17,5 кв. м з 

товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТРО.НЕТ» для розміщення операторів 

та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет 

 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. Гагаріна, 1 площею 62,4 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Каракою Андрієм Михайловичем для розміщення торгівельного об’єкту з продажу 

продовольчих товарів включаючи товари підакцизної групи (алкогольних та 

тютюнових виробів) 

 Доповідає: 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. Михайла Калмикова, 7 площею 189,3 кв. м з громадською 

організацією «Київщина-спорт» для надання освітніх послуг (проведення занять з 

футболу) 

 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 укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Київський Шлях, 27 площею 25,0 кв. м з Центральним 

міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби у м. Києві та Київській 

області для розміщення сектору по протидії нелегальній міграції 

 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 продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.09.2008 № 209 по вул. Нижній Вал, 3/1 площею 18,8 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Паленко Світланою Георгіївною для надання побутових 

послуг населенню (розміщення перукарні) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

16. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу комунальному підприємству 

«Виробниче управління комунального господарства» матеріалів та основних засобів на 

баланс підприємства 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 09 квітня 2019 року                        № 

4295-55-VІІ «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)» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

18. 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, 2-а площею 11,7 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «КОМПАНІЯ РЕМБУДШЛЯХ» для розміщення складу 

 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 продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 12.07.2016 № 552 по вул. Головатого, 15 площею 71,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Романенко Юлією Вікторівною для розміщення 

торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

20. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін та продовження договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 18.06.2010 № 292 по вул. Володимира Момота, 46 площею 

33,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Семеновою Юлією Василівною для 

продажу продовольчих товарів включаючи товари підакцизної групи (алкогольних та 

тютюнових виробів) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

21. Про надання дозволу приватному науково-виробничому медичному підприємству 

«Терра-Медіка» на передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя по вул. Головатого, 15 площею 17,1 кв. м 

фізичній особі-підприємцю Коломиць Наталії Федорівні для надання побутових послуг 

населенню (розміщення перукарні) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

22. Про надання дозволу Управляючому муніципальному комунальному підприємству-1 на 

реалізацію транспортного засобу 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

23. Про надання дозволу Управляючому муніципальному комунальному підприємству-1 на 

списання основних засобів 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» -4 , «ПРОТИ» - 1 

(Тимченко В.М.) 

24. Інформація про хід виконання Програми підтримки громадських ініціатив на 2018 рік 

 Доповідав: Гончаренко І.В. – начальник відділу інвестиційної та 

економічної політики 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

25. Про внесення змін до договору оренди землі від 03.07.2007, укладеного між міською 

радою та приватним підприємством «Комфорт», на земельну ділянку площею 0,0180 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:031:0003) для виробничих потреб по вул. Луговій, 5 

у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

26. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0100 га 

(кадастровий номер 3210500000:07:005:0021), що знаходиться в суборенді товариства з 



обмеженою відповідальністю «РОМ ХАУС» для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (для розміщення тимчасової споруди) по вул. Київський 

Шлях, 14-є у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - 4, «ПРОТИ»- 1 

(Тимченко В.М.) 

27. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 29.05.2014, укладеного 

між міською радою та громадянкою Осташовою Наталією Миколаївною, на земельну 

ділянку площею 0,0430 га (кадастровий номер 3210500000:09:028:0027) для 

городництва (землі сільськогосподарського призначення) по пров. Черешневий, 5-а у м. 

Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

28. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 17.09.2003, укладеного 

між міською радою та Дочірнім підприємством «Київська пересувна механізована 

колона №3» ТОВ «Аларіт-К», на земельну ділянку площею 0,0484 га (кадастровий 

номер 3210500000:06:021:0008) по                       вул. Панаса Мирного, 17-а у м. 

Бориспіль (землі промисловості) 
 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

29. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 19.05.2016, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Хомюк Ларисою Анатоліївною, 

на земельну ділянку площею 0,0081 га (кадастровий номер 3210500000:06:045:0031) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під існуючим торговим павільйоном) 

по вул. Лютнева, 3-г у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:11:052:0045) площею 0,0186 га для городництва громадянці Білозор Марині 

Анатоліївні по пров. Герцена, 4-б у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:13:007:0050) площею 0,0700 га для городництва громадянці Данковій Вірі 

Петрівні по вул. Котляревського, 79-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:10:003:0222) площею 0,0685 га для городництва громадянину Певаку 

Антону Юрійовичу по вул. Шевченка, 69-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 



 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:03:021:0005) площею 0,0357 га для городництва громадянину Гаврилюку 

Івану Андрійовичу по                                вул. Завокзальна, 1/2-б у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:11:045:0021) площею 0,0295 га для городництва громадянину Рунову 

Олександру Миколайовичу по                        вул. Сосюри, 5-г у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:11:046:0019) площею 0,0200 га для городництва громадянці Кнечунас 

Тетяні Петрівні по вул. Севастьяна, 12-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

36. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 18.09.2014, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Вербицьким Володимиром 

Миколайовичем, на земельну ділянку площею 0,0100 га (кадастровий номер 

3210500000:10:001:0110) під існуючим торговим павільйоном по вул. Головатого, 36-в 

у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

37. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.06.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Вербицьким Володимиром 

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

3210500000:07:002:0045) під існуючим торговим павільйоном по вул. Київський Шлях, 

2/12-б у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

38. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 24.12.2004, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Родіною Надією Арсентіївною, 

на земельну ділянку площею 0,0210 га (кадастровий номер 3210500000:06:045:0004) під 

існуючим кафе для комерційного використання по вул. Лютнева, 1-д у м. Бориспіль  
 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

39. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 22.09.2014, укладеного 



між міською радою та фізичною особою-підприємцем Міркович Галиною Василівною, 

на земельну ділянку площею 0,0130 га (кадастровий номер 3210500000:11:045:0083) під 

торговим павільйоном по вул. Київський Шлях, 214 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

40. Про надання громадянину Шаренку Валерію Олександровичу у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0500 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:007:0024) для городництва по вул. Жовтнева, 21-б у 

м. Бориспіль (землі сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

41. Про розірвання договору оренди землі від 26.03.2012, укладеного між міською радою та 

громадянином Мановичем Євгенієм Володимировичем, та передачу земельної ділянки 

площею 0,0495 га (кадастровий номер 3210500000:06:034:0028) безоплатно у власність 

громадянину Мановичу Євгенію Володимировичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                   

вул. Головатого, 49-а у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

42. Про погодження звіту про проведення експертної грошової оцінки та продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0078 га (кадастровий номер 

3210500000:10:025:0300) приватному підприємству «Севал Авто Плюс» для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Київський Шлях, 98/3 у м. 

Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: не рекомендувати запропонований проект рішення – «ЗА» - 

одноголосно 

43. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 23.06.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Скачковою Ларисою 

Михайлівною, на земельну ділянку площею 0,0550 га (кадастровий номер 

3210500000:09:041:0010) для будівництва складу-магазину на розі вулиць 

Дзержинського-Приозерна у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

44. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.06.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Бабич Тетяною Євгенівною, на 

земельну ділянку площею 0,7016 га (кадастровий номер 3210500000:11:054:0008) для 

комерційного використання (під стоянку власного вантажного автотранспорту та його 

технічного обслуговування) по вул. Радгоспна, 8 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення за умови сплати 

заборгованості – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:11:040:0252) площею 0,0109 га для городництва громадянці Безменовій 

Юлії Іванівні по вул. Переяславська, 18-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 



 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник 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 (кадастровий номер 

3210500000:02:003:0242) площею 0,0464 га для городництва громадянці Кураковій 

Наталії Олександрівні по                              вул. Незалежна, 36-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

47. 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. – начальник 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 

3210500000:12:004:0771) площею 0,1000 га для городництва громадянці Адамовській 

Світлані Іванівні по вул. Краєвидна, 6 у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:11:040:0251) площею 0,0193 га для городництва громадянці Кошель Тамарі 

Олександрівні по пров. Кутузова, 12-в у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:11:040:0248) площею 0,0246 га для городництва громадянці Резніченко 

Галині Анатоліївні по пров. Кутузова, 12-б у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:09:014:0021) площею 0,0253 га для городництва громадянці Лашковій Юлії 



Сергіївні по вул. Богдана Ступки, 23-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

52. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,2000 га 

(кадастровий номер 3210500000:07:001:0001), що знаходиться в оренді приватного 

підприємства «Бориспільавтогаз» під будівництво АЗП скрапленим газом та пункту 

переобладнання двигунів на зріджений газ (пропан-бутан) по вул. Київський Шлях, 2/15 

у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: не рекомендувати запропонований проект рішення – «ЗА» - 

одноголосно 

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

строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною площею 0,0106 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Академіка Амосова у м. Бориспіль 

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

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною площею 0,0112 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Віри Онацької, пров. Грушевського у м. 

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

призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

55. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 26.01.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Пилипенком Ростиславом 

Івановичем, на земельну ділянку площею 0,39 га (кадастровий номер 

3210500000:03:011:0009) під існуючими будівлями гуртожитків по вул. Завокзальна, 7 у 

м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

56. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 09.08.2016, укладеного 

між міською радою та громадянином Ніколіним Миколою Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0654 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0193) для 

городництва (землі сільськогосподарського призначення) по пров. Кооперативний, 8-а у 

м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

57. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» у 

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

0,8000 га (кадастровий номер 3210500000:02:008:0013) для розміщення та експлуатації 



будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вул. 

Михайла Калмикова, 26 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

58. Про внесення змін до договору оренди землі від 27.04.2007, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ДАД СТРОЙ», на земельну 

ділянку площею 0,1600 га (кадастровий номер 3210500000:07:008:0009) під будівництво 

торгового центру по                             вул. Володимира Момота, 42/5 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

59. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року №2574-36-VII «Про 

затвердження Програм розвитку комунального некомерційного підприємства 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської 

міської ради Київської області на 2018-2019 роки» 

 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 

60. Про внесення змін до міської цільової програми «Громадський бюджет міста Борисполя 

на 2019-2023» 

 Доповідав: Тисячна В.М. – заступник начальника фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

61. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2015 №18-2-VII «про 

затвердження Програми інформування громадськості щодо діяльності органів 

місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки» 

 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 

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. 

 


