
ПРОТОКОЛ № 83 
засідання постійної комісії міської ради 

 

16 серпня 2019 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:11.00 

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                           Мельник В.Й 

                                                                                                                            Тимченко В.М 

Відсутні члени комісії:                                                                                 .                                                                                        

                                                                                                                                 Локайчук Ю.В 

                                                                                                                                  Грона М.І 

                                                                                                                                 Деркач В.М.                                                                                                                                                                                                                         

.               

 

Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                                Шабан К.С. 

 

Запрошені та присутні: Заєць С.М. – начальник 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 цільової програми профілактики злочинності та сприяння 

діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території міста Бориспіль на 

2018-2020 роки 

2. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

3. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам операції 

об’єднаних сил, які проходять службу за контрактом в особливий період, а їх сім’ї 

опинилися в складних життєвих обставинах 

4. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Френкеля, 8 

площею 13,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для 

надання освітніх послуг (вивчення англійської мови) 

5. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.02.2019 № 646 по                          вул. Лермонтова, 22-а площею 79,2 кв. м з фізичною 

особою-підприємцем Крохмалюком Олексієм Андрійовичем для проведення занять зі 
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спортивних бальних танців 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

19.12.2018 № 636 по вул. Привокзальна, 14-а площею 22,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Крохмалюком Олексієм Андрійовичем для проведення занять зі 

спортивних бальних танців 

7. 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 16.01.2017 № 589 по вул. Головатого, 32-а площею 6,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Москальовою Валентиною Іванівною для розміщення 

буфету без здійснення продажу товарів підакцизної групи 

8. 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 17.12.2018 № 638 по вул. Глибоцька, 122 площею 49,1 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Шепетько Андрієм Федоровичем для надання освітніх 

послуг 

9. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

03.10.2016 № 565 (частину металевої димової труби) по вул. Сергія Оврашка, 13 з 

товариством з обмеженою відповідальністю «лайфселл» для розміщення операторів 

телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного зв’язку (для розміщення 

антени) 

10. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський 

Шлях, 2-а площею 27,9 кв. м з громадською організацією «Рідня» для розміщення 

громадської організації на площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності 

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 01.03.2018 № 611 по вул. Глибоцька, 122 площею 321,0 кв. м 

з громадською організацією «Академія футболу «Фаворит» для проведення занять з 

футболу 

12. 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 01.03.2018 № 612 по вул. Соборна, 3 площею 269,1 кв. м з 

громадською організацією «Академія футболу «Фаворит» для проведення занять з 

футболу 

13. 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 01.03.2017 № 593 по вул. Володимира Момота, 16-а площею 

162,0 кв. м з громадською організацією «Академія футболу «Фаворит» для проведення 

занять з футболу 

14. Про затвердження договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя, укладеного між головним управлінням 



житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради та фізичною 

особою-підприємцем Антіповою Аллою Вячеславівною, по вул. Київський Шлях, 27 

площею 21,7 кв. м для розміщення офісу 

15. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

29.09.2010 № 301 по вул. Глибоцька, 81 площею 51,8 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Аптека.194» для розміщення аптеки, що реалізує готові ліки 

16. 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. Лютнева, 12 площею 14,8 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю        «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору біологічного 

матеріалу 

17. 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, 24 площею 10,6 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю        «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору біологічного 

матеріалу 

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. Глибоцька, 81 площею 20,2 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю        «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору біологічного 

матеріалу 

19. 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 28,6 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору біологічного матеріалу 

20. 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 5,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Багачук Мариною Миколаївною для зберігання та презентації зрізаних 

квітів 

21. 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 10.01.2019 № 644 по вул. Ватутіна, 1 площею 6,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Діденко Василем Васильовичем для розміщення 

буфету, без продажу товарів підакцизної групи 

22. 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 24.10.2016 № 570 по вул. Полтавська, 28, площею 53,6 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Тригуб Оленою Миколаївною для проведення занять з 

хореографії 

23. 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 10.08.2014 № 484 по вул. Глибоцька, 83-а, площею 69,2 кв. м 

з фізичною особою-підприємцем Тригуб Оленою Миколаївною для проведення занять з 

хореографії 

24. 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 14.09.2018 № 620 по вул. Привокзальна, 14-а, площею 22,0 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Тригуб Оленою Миколаївною для проведення 

занять з хореографії 

25. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський 

Шлях, 27 площею 24,1 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Євробуд-

17» для розміщення офісу 

26. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський 

Шлях, 27 площею 33,2 кв. м з комунальним підприємством «Житлове ремонтно-

експлуатаційне управління» для розміщення абонентського відділу управляючої 

компанії з надання послуги на управління багатоквартирними будинками 

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

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

3210500000:11:040:0259) площею 0,0261 га для городництва громадянину Кобелю 

Олександру Володимировичу по                   вул. Свободи, 31-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

28. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «ВІКЛАНД ПЛЮС» у 

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

0,8778 га (кадастровий номер 3210500000:03:007:0002) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Завокзальна, 67 у                        м. 

Бориспіль 

29. Про внесення змін до договору оренди землі від 05.12.2018, укладеного між міською 

радою та фізичною особою-підприємцем Кураксою Василем Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0258 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0210) для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (під існуючою 

будівлею котельні) по                 вул. Київський Шлях, 63-а у м. Бориспіль 

30. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 09.10.2006, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Галайда Ігорем Петровичем, на 

земельну ділянку площею 0,0036 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0038) під 

існуючим торговим павільйоном по вул. Франка, 5-д у м. Бориспіль 

31. Про розірвання договору оренди землі від 07.11.2007, укладеного між міською радою та 

приватним акціонерним товариством «Агробудмеханізація», на земельну ділянку 

площею 0,12 га (кадастровий номер 3210500000:10:006:0064) під існуючою будівлею 

танцювального майданчика по вул. Київський Шлях, 69-а у м. Бориспіль 

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

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

3210500000:13:003:0352) площею 0,0537 га для городництва громадянці Джулай 

Валентині Павлівні по вул. Лісова, 15-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

33. Про припинення договору оренди землі від 17.11.2008, укладеного між міською радою 

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

0,0890 га (кадастровий номер 3210500000:11:023:0007) для комерційного використання 



під будівництво магазину по вул. Київський Шлях, 124 у м. Бориспіль та надання 

товариству з обмеженою відповідальністю «НОІД» у користування на умовах оренди 

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 0,0890 га (кадастровий 

номер 3210500000:11:023:0007) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(під існуючим магазином) по вул. Київський Шлях, 124 у м. Бориспіль (землі житлової 

та громадської забудови) 

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

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

3210500000:04:038:0274) площею 0,0100 га для городництва громадянину Третяку 

Олегу Миколайовичу по пров. Максима Залізняка, 2-б у м. Бориспіль  (землі 

сільськогосподарського призначення) 

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельних ділянок загальною площею 0,0083 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Пречистенська у м. Бориспіль (землі 

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

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельних ділянок загальною площею 0,0026 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Лютнева у м. Бориспіль (землі 

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

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельних ділянок загальною площею 0,0087 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Шевченка у м. Бориспіль (землі 

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

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельних ділянок загальною площею 0,0089 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Марії Приймаченко у м. Бориспіль 

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

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельних ділянок загальною площею 0,0091 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Збанацького у м. Бориспіль (землі 

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

40. Про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації 

та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на 

території м. Бориспіль 

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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 1,9683 га (кадастровий номер 

3210500000:05:001:0389) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (підприємства по 

обслуговуванню автомобілів) товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТЕХНОТОРГ-ДОН» по вул. Київський Шлях, 1 у м. Бориспіль (землі промисловості, 

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

42. 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 

43. 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 

44. Про погодження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0,1203 га (кадастровий номер 

3210500000:07:009:0148) товариству з обмеженою відповідальністю «Трест 

Бориспільсільбуд» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Кошового, 4 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

45. Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський 

стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області 

46. Про звільнення від оплати за навчання Сороки Євгенія Івановича 

47. Про звільнення від оплати за навчання Хижняк Олени Володимирівни 

48. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Борисполя» Большаковій Сусанні 

Наумівні 

49. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2015 № 20-2-VІІ «Про 

затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед містом Борисполем                              на 2016-2020 роки» 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

1. 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 – «ЗА» - одноголосно 

2. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

 Доповідав: Гузь Л.М. – заступник начальника управління соціального 

захисту населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам операції 

об’єднаних сил, які проходять службу за контрактом в особливий період, а їх сім’ї 

опинилися в складних життєвих обставинах 

 Доповідав: Величко І.П. – начальник служби у справах сім’ї та дітей 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

4. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Френкеля, 8 

площею 13,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для 

надання освітніх послуг (вивчення англійської мови) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 



запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

5. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.02.2019 № 646 по                          вул. Лермонтова, 22-а площею 79,2 кв. м з фізичною 

особою-підприємцем Крохмалюком Олексієм Андрійовичем для проведення занять зі 

спортивних бальних танців 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

19.12.2018 № 636 по вул. Привокзальна, 14-а площею 22,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Крохмалюком Олексієм Андрійовичем для проведення занять зі 

спортивних бальних танців 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

7. 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 16.01.2017 № 589 по вул. Головатого, 32-а площею 6,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Москальовою Валентиною Іванівною для розміщення 

буфету без здійснення продажу товарів підакцизної групи 

 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 продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 17.12.2018 № 638 по вул. Глибоцька, 122 площею 49,1 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Шепетько Андрієм Федоровичем для надання освітніх 

послуг 

 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

03.10.2016 № 565 (частину металевої димової труби) по вул. Сергія Оврашка, 13 з 

товариством з обмеженою відповідальністю «лайфселл» для розміщення операторів 

телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного зв’язку (для розміщення 

антени) 

 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 нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський 

Шлях, 2-а площею 27,9 кв. м з громадською організацією «Рідня» для розміщення 

громадської організації на площі, що не використовується для провадження 



підприємницької діяльності 

 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 01.03.2018 № 611 по вул. Глибоцька, 122 площею 321,0 кв. м 

з громадською організацією «Академія футболу «Фаворит» для проведення занять з 

футболу 

 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 продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.03.2018 № 612 по вул. Соборна, 3 площею 269,1 кв. м з 

громадською організацією «Академія футболу «Фаворит» для проведення занять з 

футболу 

 Доповідав: 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 продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.03.2017 № 593 по вул. Володимира Момота, 16-а площею 

162,0 кв. м з громадською організацією «Академія футболу «Фаворит» для 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 затвердження договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя, укладеного між головним управлінням 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради та фізичною 

особою-підприємцем Антіповою Аллою Вячеславівною, по вул. Київський Шлях, 27 

площею 21,7 кв. м для розміщення офісу 

 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

29.09.2010 № 301 по вул. Глибоцька, 81 площею 51,8 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Аптека.194» для розміщення аптеки, що реалізує готові ліки 

 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 укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Лютнева, 12 площею 14,8 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю        «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору біологічного 



матеріалу 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

17. 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, 24 площею 10,6 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю        «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору біологічного 

матеріалу 

 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. Глибоцька, 81 площею 20,2 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю        «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору біологічного 

матеріалу 

 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 укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Гагаріна, 1 площею 28,6 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «НЕО-ЛАБ» для розміщення пункту забору біологічного матеріалу 

 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 укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Київський Шлях, 27 площею 5,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Багачук Мариною Миколаївною для зберігання та презентації зрізаних 

квітів 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

21. 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 10.01.2019 № 644 по вул. Ватутіна, 1 площею 6,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Діденко Василем Васильовичем для розміщення 

буфету, без продажу товарів підакцизної групи 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

22. 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 24.10.2016 № 570 по вул. Полтавська, 28, площею 53,6 кв. м з 



фізичною особою-підприємцем Тригуб Оленою Миколаївною для проведення занять з 

хореографії 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

23. 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 10.08.2014 № 484 по вул. Глибоцька, 83-а, площею 69,2 кв. м 

з фізичною особою-підприємцем Тригуб Оленою Миколаївною для проведення занять з 

хореографії 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

24. 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 14.09.2018 № 620 по вул. Привокзальна, 14-а, площею 22,0 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Тригуб Оленою Миколаївною для проведення 

занять з хореографії 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

25. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський 

Шлях, 27 площею 24,1 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Євробуд-

17» для розміщення офісу 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

26. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський 

Шлях, 27 площею 33,2 кв. м з комунальним підприємством «Житлове ремонтно-

експлуатаційне управління» для розміщення абонентського відділу управляючої 

компанії з надання послуги на управління багатоквартирними будинками 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:11:040:0259) площею 0,0261 га для городництва громадянину Кобелю 

Олександру Володимировичу по                   вул. Свободи, 31-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 

28. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «ВІКЛАНД ПЛЮС» у 

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

0,8778 га (кадастровий номер 3210500000:03:007:0002) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 



машинобудівної та іншої промисловості по вул. Завокзальна, 67 у                        м. 

Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення за умови реєстрації в 

м.Бориспіль – «ЗА» - одноголосно 

29. Про внесення змін до договору оренди землі від 05.12.2018, укладеного між міською 

радою та фізичною особою-підприємцем Кураксою Василем Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0258 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0210) для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (під існуючою 

будівлею котельні) по                 вул. Київський Шлях, 63-а 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 поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 09.10.2006, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Галайда Ігорем Петровичем, на 

земельну ділянку площею 0,0036 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0038) під 

існуючим торговим павільйоном по вул. Франка, 5-д у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

31. Про розірвання договору оренди землі від 07.11.2007, укладеного між міською радою та 

приватним акціонерним товариством «Агробудмеханізація», на земельну ділянку 

площею 0,12 га (кадастровий номер 3210500000:10:006:0064) під існуючою будівлею 

танцювального майданчика по вул. Київський Шлях, 69-а у м. Бориспіль 

 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 

3210500000:13:003:0352) площею 0,0537 га для городництва громадянці Джулай 

Валентині Павлівні по вул. Лісова, 15-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили:  

33. Про припинення договору оренди землі від 17.11.2008, укладеного між міською радою 

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

0,0890 га (кадастровий номер 3210500000:11:023:0007) для комерційного використання 

під будівництво магазину по вул. Київський Шлях, 124 у м. Бориспіль та надання 

товариству з обмеженою відповідальністю «НОІД» у користування на умовах оренди 

строком на п’ять років земельної ділянки площею 0,0890 га (кадастровий номер 

3210500000:11:023:0007) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під 

існуючим магазином) по вул. Київський Шлях, 124 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 

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

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

3210500000:04:038:0274) площею 0,0100 га для городництва громадянину Третяку 

Олегу Миколайовичу по пров. Максима Залізняка, 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 

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

строком на 10 років років земельних ділянок загальною площею 0,0083 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Пречистенська 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 

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

строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною площею 0,0026 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Лютнева 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 

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

строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною площею 0,0087 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Шевченка 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 

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

строком на 10 (десять)  років земельних ділянок загальною площею 0,0089 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Марії Приймаченко 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 

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

строком на 10 (десять)  років земельних ділянок загальною площею 0,0091 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Збанацького 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 

40. Про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації 

та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на 

території м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  



 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 1,9683 га (кадастровий номер 

3210500000:05:001:0389) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (підприємства по 

обслуговуванню автомобілів) товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТЕХНОТОРГ-ДОН» по вул. Київський Шлях, 1 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 

42. 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: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

43. 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: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

44. Про погодження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0,1203 га (кадастровий номер 

3210500000:07:009:0148) товариству з обмеженою відповідальністю «Трест 

Бориспільсільбуд» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 

Кошового, 4 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 

45. Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський 

стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області 

 Доповідав: Пасенко Л.В. – заступник міського голови 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

46. Про звільнення від оплати за навчання Сороки Євгенія Івановича 

 Доповідав: Величко І.П. – начальник служби у справах дітей та сім’ї 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

47. Про звільнення від оплати за навчання Хижняк Олени Володимирівни 

 Доповідав: Величко І.П. – начальник служби у справах дітей та сім’ї 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

48. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Борисполя» Большаковій Сусанні 

Наумівні 



 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 

49. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2015 № 20-2-VІІ «Про 

затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед містом Борисполем                              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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


