
 

 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VІI СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ,  

БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                            15 січня 2019 року 

Початок засідання                                                         15-00 

Місце проведення                                                          305 кімната  

 

1. Про затвердження проекту землеустрою та надання у постійне 

користування земельної ділянки площею 0,5327 га (кадастровий номер 

3210500000:10:009:0109) управлінню освіти і науки Бориспільської 

міської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

(дошкільного навчального закладу) по вул. Франка, 10 у м. Бориспіль 

(землі житлової та громадської забудови) 
 

 Доповідає: Зайцев В.О. – головний спеціаліст відділу 

землекористування 

 

2. Розгляд заяви ФОП Козурак В.М. про включення в комплексну схему 

розміщення тимчасових споруд кіоску по вул. Франка, 3 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

3. Розгляд заяви гр., Караки А.М. про внесення змін в комплексну схему 

розміщення тимчасових споруд в частині розміщення тимчасових споруд 

по вул. Головатого, 87-з 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 
 

 

 

 

 

 



4. Про надання Релігійній громаді парафії на честь Чуда Архістратига 

Михаїла Бориспільської єпархії Української Православної Церкви 

м. Бориспіль Київської області містобудівних умов і обмежень забудови 

земельної ділянки у Соцмістечку, 257-а на будівництво храму 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

5. Про надання ТОВ «Бориспіль Промінвест» містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки по вул. Головатого, 71-а на 

будівництво багатоквартирних будинків 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

6. Розгляд ескізних пропозицій ГО «Зодчий» щодо концепції благоустрою 

але мистецтв з облаштування громадського Арт простору у м. Бориспіль 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

7. Про надання містобудівних умов і обмежень громадянам Мордехаю Двіру 

та Їцхаку Охайону на будівництво житлового будинку по вул. Карла 

Маркса, 55, 55-а 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

8. Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомості Бориспільського  

міськрайонного суду Київської області по вулиці Героїв Небесної Сотні  у 

місті Борисполі 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

9. Про зміну поштової адреси об’єктам нерухомості Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка 

Бориспільської міської ради Київської області по вулиці Володимира 

Момота у місті Борисполі 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

 

 

 

 

 



10. Про внесення змін до схем ущільнення садибної забудови з організацією 

перспективних вулиць та вилучення земельних ділянок з користування 

громадян для суспільних потреб міста для утворення та прорізки вулиць 

та провулків у місті Борисполі в частині організації вул. Різдвяна 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

11. Про надання ФОП Ляхович Є.М. містобудівних умов і обмежень забудови 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 102 на реконструкцію магазину 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

12. Про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 

в мікрорайоні УМС-17 (в межах вулиць Ушакова, Михайла Калмикова, 

Екскаваторна) місті Борисполі комунальному підприємству теплових 

мереж «Бориспільтепломережа» на будівництво теплових мереж 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

13. Про надання управлінню містобудування та архітектури міської ради 

дозволу на внесення змін до містобудівної документації - детального 

плану території, обмеженої вулицями Привокзальна, Широка, Дорошенка 

та Героїв Крут в місті Борисполі 
 

 Доповідає: Крикливець І.І. – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 
 


