
 

 

 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VІI СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ,  

БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                           26 березня 2019 року 

Початок засідання                                                        09-00 

Місце проведення                                                         305 кімната  

 

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

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

ради Київської області по вулиці Академіка Френкеля у місті Борисполі 

 

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

економічної політики 

 

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

обмеженою відповідальністю «МК» по вулиці Привокзальна у місті 

Борисполі (будівництво групи багатоповерхових житлових будинків II 

черга) 

 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури 

 

3. Про надання містобудівних умов і обмежень ФОП Листовничий П.П. на 

реконструкцію будівлі шиномонтажу з мийкою з розміщення АЗС та 

АГЗС по вул. Глибоцька, 113-а 

 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури 

 

 

 

 

 



4. Про надання містобудівних умов і обмежень громадянину 

Краснопіру Ю.М. на будівництво торгово-офісного центру по 

вул. Київський Шлях, 11-а 

 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури 

 

5. Про надання містобудівних умов і обмежень ТОВ «Марія» на 

реконструкцію бару-ресторану та танцювального залу «Тополька» по 

вул. Київський Шлях, 65 

 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури 

 

6. Розгляд заяви Бориспільського РСТ про включення в комплексну схему 

розміщення тимчасових споруд тимчасової споруди по вул. Київський 

Шлях, 76-а 

 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури 

 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель для будівництва і 

обслуговування будівель кредитно-фінансових установ на землі для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що перебуває у 

власності товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-торгстрой» 

площею 0,2039 га (кадастровий номер 3210500000:05:001:0206) по                   

вул. Броварська, 1-а у м. Бориспіль  

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється з 

земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що перебуває у 

власності товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-торгстрой» 

площею 0,0266 га (кадастровий номер 3210500000:05:001:0059)                           

по вул. Київський Шлях, 1 у м. Бориспіль  

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

 

 

 

 



9. Про надання дозволу публічному акціонерному товариству «Українська 

залізниця» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту  

по вул. Чумацька, 33 у м. Бориспіль 

 

 Доповідає: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування 

 

   
 


