
 

 

 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VІI СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, ТОРГІВЛІ 

ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                             21 лютого 2019 року 

Початок засідання                                                          12:00 

Місце проведення                                                           103 кімната  

      

1. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу 

основних засобів підприємствам комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

2. Про припинення договору оренди землі від 13.09.2006, укладеного між 

міською радою та фізичною особою-підприємцем Сало Мариною 

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

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

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

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

земельної ділянки площею 0,0063 га (кадастровий номер 

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

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

 (землі житлової та громадської забудови) 
 

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

землекористування 
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Порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань транспорту, зв’язку, торгівлі та 

побутового обслуговування населення 
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3. Про надання дозволу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії площею у межах 0,0022 га  (під 

ТП-10/0,4 кВ) по вул. Кибальчича (згідно наданого графічного матеріалу) у 

м. Бориспіль 

 

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

землекористування 

 

4. Про надання дозволу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії загальною площею у межах 0,0076 

га (4 ділянки під ПЛЗ-10 кВ площею по 0,0004 га, 1 ділянка під ПЛЗ-10 кВ 

площею 0,0008 га, 1 ділянка під ПЛЗ-10 кВ площею 0,0009 га, 1 ділянка під 

ПЛЗ-10 кВ площею 0,0010 га, 1 ділянка під ПЛЗ-10 кВ площею 0,0011 га, 1 

ділянка під ТП-10/0,4 кВ площею 0,0022 га) по вул. Героїв Небесної                  

Сотні (згідно наданого графічного матеріалу) у м. Бориспіль 

 

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

землекористування 

 

5. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

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

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

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (під існуючою підстанцією 

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

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

призначення) 

 

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

землекористування 
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Порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань транспорту, зв’язку, торгівлі та 

побутового обслуговування населення 
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6. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на 

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

площею 0,0078 га ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

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

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

 

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

землекористування 

 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки із «для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі» на «для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього 

сервісу», що перебуває в оренді товариства з обмеженою відповідальністю 

«СТАРИЙ БОРИСПІЛЬ» площею 0,8879 га (кадастровий номер 

3210500000:05:001:0040) по вул. Євгена Горбатюка, 1 у м. Бориспіль 

 

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

землекористування 
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