
 

ПРОТОКОЛ № 84 
засідання постійної комісії міської ради 

 

26 вересня 2019 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:11.00 

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                    Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Деркач В.М.                                                

                                                                                                                          Мельник В.Й 

                                                                                                                            Тимченко В.М 

                                                                                                                     Грона М.І 

Відсутні члени комісії:                                                                                 .                                                                                        

                                                                                                                                Локайчук Ю.В 

                                                                                                                                Шабан К.С. 

               

Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                               Тимченко В.М. 

 

Запрошені та присутні: Пасенко Л.В. – заступник міського голови, Даниленко Л.В. – 

начальник управління соціального захисту населення, Коліденкова Н.О. – заступник 

начальника ГУ ЖКГ, Зайцев В.О. –  начальник відділу землекористування, Петруша Т.В. – 

начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Павленко 

Т.В. – начальник управління освіти і науки, Передерей Л.Л. – керуючий справами, Заєць 

С.М. – начальник фінансового управління, депутати міської ради.  

 

Порядок денний : 

1. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету міста 

Борисполя за 9 місяців 2019 року 

2. Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури міста Борисполя  

3. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах  

4. Про визначення порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного 

об’єднання територіальних громад 

5. Про забезпечення безкоштовним харчуванням у закладах загальної середньої освіти 

дітей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 

операції/операції об’єднаних сил 

6. Про звільнення від оплати за навчання Тихонова Дениса Сергійовича 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2016 року    № 241-4-VII «Про 

затвердження Програми по проведенню технічної інвентаризації та державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя на 2016-2020 роки» 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2015 № 5311-65-VI «Про 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VІІ СКЛИКАННЯ 

Київської області  
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затвердження Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста 

Борисполя на 2015 – 2019 роки» 

9. Про внесення змін до Програми забезпечення міста Борисполя якісною питною водою 

на 2006-2020 роки 

10. Про затвердження Порядку розрахунку, обліку та  

відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та 

розміром фактичних витрат на їх виробництво (надання) 

11. Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству теплових 

мереж «Бориспільтепломережа» 

12. Про надання дозволу комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал» на списання транспортного засобу 

13. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності  територіальної громади 

міста Борисполя Дошкільному навчальному закладу (дитячий садок) «Віночок» 

Бориспільської міської ради Київської області  в оперативне управління 

14. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області 

15. 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. Робітнича, 30 

площею 111,4 кв. м з громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного 

спортивного танцю» для надання освітніх послуг проведення занять з сучасного 

спортивного танцю 

16. 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. Скіфська, 21 

площею 71,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для 

надання освітніх послуг (вивчення англійської мови) 

17. 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. Робітнича, 30 

площею 416,7 кв. м з громадською організацією «Бориспільська міська академія 

танцювального спорту «ДІАМАНТ» для надання освітніх послуг (проведення занять з 

художньої гімнастики) 

18. 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 26.08.2019 № 672 по вул. Головатого, 19 площею 48,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Постернак Наталією Миколаївною для надання освітніх 

послуг 

19. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну  

дії договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 01.11.2016 № 572 (частину металевої димової 

труби) по вул. Глібова, 3 з приватним акціонерним товариством «Київстар» для 

розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного 

зв’язку (для розміщення антени) 

20. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну  

дії договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 01.11.2016 № 573 (частину металевої димової 

труби) по вул. Соборна, 8-а з приватним акціонерним товариством «Київстар» для 

розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного 



зв’язку (для розміщення антени) 

21. 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. Робітнича, 30 площею 40,4 кв. м з управлінням культури, молоді та 

спорту Бориспільської міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи 

22. 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, 97-а площею 33,0 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту Бориспільської міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи 

23. 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 

15.11.2016 № 575 (частину металевої димової труби) по вул. Глібова, 3 з товариством з 

обмеженою відповідальністю «лайфселл» для розміщення операторів телекомунікацій, 

які надають послуги з рухомого мобільного зв’язку (для розміщення антени) 

24. 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. Головатого, 15 площею 151,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Нагорним Ярославом Володимировичем для надання освітніх послуг 

25. 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 15.11.2016 № 576 по провул. Бабкіна, 4-а площею 12,6 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Сіверіном Олександром Дмитровичем для розміщення 

майстерні з ремонту взуття 

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. Робітнича, 30 

площею 416,7 кв. м з громадською організацією «Спортивний клуб тхеквондо та 

балансу» для проведення занять з тхеквондо 

27. 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. Робітнича, 30 

площею 295,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Усатюком Олександром 

Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення занять зі спортивних 

бальних танців) 

28. 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. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 118,7 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг 

(проведення занять зі спортивних бальних танців) 

29. 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. Скіфська, 21 площею 71,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Усатюком Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення 

занять зі спортивних бальних танців) 

30. 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. Робітнича, 30 

площею 416,7 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Дитяча спортивно-

танцювальна школа «Фенікс» для надання освітніх послуг (проведення занять з 

художньої гімнастики) 

31. 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 19.12.2006 № 073 по вул. Глибоцька, 81 площею 14,7 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Чубатюк Ольгою Іванівною для надання побутових 

послуг населенню (розміщення перукарні) 

32. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 05.11.2014, укладеного 

між міською радою та публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний 

промислово-інвестиційний банк», на земельну ділянку площею 0,0279 га (кадастровий 

номер 3210500000:10:025:0066) для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ по вул. Котовського, 5 у м. Бориспіль 

33. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 16.11.2016, укладеного 

між міською радою та комунальним підприємством «Виробниче управління 

комунального господарства», на земельну ділянку площею 0,0015 га (кадастровий 

номер 3210500000:10:003:0195) для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування (для встановлення стаціонарної тимчасової споруди з 

побутового обслуговування населення (ремонт одягу) по вул. Головатого, 18 у м. 

Бориспіль 

34. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.09.2008, укладеного 

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

на земельну ділянку площею 0,0192 га (кадастровий номер 3210500000:10:002:0026) під 

існуючим магазином по вул. Лютнева, 14 у м. Бориспіль 

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:09:044:0045) площею 0,0171 га для городництва громадянці Лаєнко Галині 

Олександрівні по вул. Черешнева, 4-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

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

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

3210500000:12:004:0784) площею 0,0700 га для городництва громадянину Кобець 

Сергію Олександровичу по пров. Спортивний, 3-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:13:003:0354) площею 0,0200 га для городництва громадянці Снісар Наталії 

Вікторівні по вул. Івана Некрашевича, 4-г у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

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

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

3210500000:09:031:0041) площею 0,0450 га для городництва громадянину Вегері 

Вячеславу Васильовичу по вул. Європейська, 88-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

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

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

3210500000:13:003:0358) площею 0,0239 га для городництва громадянці Стогній Олені 

Василівні по пров. Юрія Яновського, 6-в у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 

 



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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,1083 га (кадастровий номер 

3210500000:06:021:0001) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови громадянину Коренбліту Йоханану по вул. Панаса Мирного, 15 у 

м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

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

строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною площею 0,0068 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

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

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

42. Про затвердження проектів землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельних ділянок загальною площею 0,2002 га для 

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

передачі електричної та теплової енергії (для розміщення опор повітряних ліній 

електропередачі та кабельної лінії електропередачі) товариству з обмеженою 

відповідальністю «Бісквітний комплекс «Рошен» у м. Бориспіль (землі промисловості, 

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

43. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Бориспільський комбінат 

будівельних матеріалів» у користування на умовах оренди строком на 10 (десять) років 

земельної ділянки площею 0,12 га (кадастровий номер 3210500000:10:006:0064) землі 

житлової забудови та громадського призначення (під існуючою будівлею 

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

44. Про припинення договору оренди землі від 28.04.2014, укладеного між міською радою 

та комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна контора – 1», на земельні 

ділянки площею 0,0077 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0093) та площею 

0,0060 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0094) для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Франка, 2 у м. Бориспіль 

та надання фізичній особі-підприємцю Куцій Людмилі Андріївні у користування на 

умовах оренди строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 0,0060 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:009:0094) для облаштування входу до нежитлового 

приміщення (стоматологічний кабінет) по вул. Франка, 2 у м. Бориспіль (землі житлової 

та громадської забудови) 

45. Про припинення договору оренди землі від 10.04.2006, укладеного між міською радою 

та колективним підприємством «Будінвестсервіс», на земельні ділянки площею 0,9495 

га (кадастровий номер 3210500000:11:054:0037) та площею 0,2500 (кадастровий номер 

3210500000:11:054:0036) під існуючим складським приміщенням                          по вул. 

Сергія Оврашка, 1 у м. Бориспіль 

46. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 24.09.2009, укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю « МАКДІ ЛЮКС», 

на земельну ділянку площею 0,015 га (кадастровий номер 3210500000:07:005:0009) для 

комерційного використання під існуючим майном по вул. Київський Шлях, 12-б у                     

м. Бориспіль 

47. Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб 

48. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2015 року № 21-2-VІІ «Про 

затвердження міської комплексної Програми розвитку галузі культури міста Борисполя 

на 2016-2020 роки» 

49. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 2581-36-VІІ 

«Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального підприємства 

«ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2018-2020 роки» 

50. Про розгляд листа управління соціального захисту населення від 25.09.2019 № 6-7965 

«Про виділення додаткових коштів» 

51. Про розгляд листа депутата Бориспільської міської ради В.В.Нагорного щодо виділення 

коштів на капітальний ремонт пішохідних доріжок в ДНЗ «Сонечко». 



52. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища у 

місті Борисполі на 2016-2020 роки 

53. Про внесення змін до Програми підтримки Бориспільської організації ветеранів 

України на 2016-2020 роки 

54. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VІ «Про 

затвердження Програми благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки» 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

1. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету міста 

Борисполя за 9 місяців 2019 року 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління: про 

перенесення розгляду питання 

 Вирішили: Перенести розгляд даного питання на наступне засідання 

постійної комісії.  «ЗА» - одноголосно 

2. Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури міста Борисполя 

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

економічної політики: про зняття даного питання з порядку 

денного  

 Вирішили: Зняти з порядку денного розгляд даного питання. «ЗА» - 

одноголосно 

3. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

 Доповідав: Даниленко Л.М. – начальник управління соціального захисту 

населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

4. Про визначення порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного 

об’єднання територіальних громад 

 Доповідав: Передерей Л.Л. – керуючий справами 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

5. Про забезпечення безкоштовним харчуванням у закладах загальної середньої освіти 

дітей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 

операції/операції об’єднаних сил 

 Доповідав: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

6. Про звільнення від оплати за навчання Тихонова Дениса Сергійовича 

 Доповідав: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2016 року № 241-4-VII «Про 

затвердження Програми по проведенню технічної інвентаризації та державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя на 2016-2020 роки» 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

 

 

 



8. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2015 № 5311-65-VI «Про 

затвердження Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста 

Борисполя на 2015 – 2019 роки» 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

9. Про внесення змін до Програми забезпечення міста Борисполя якісною питною водою 

на 2006-2020 роки 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

10. Про затвердження Порядку розрахунку, обліку та  

відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та 

розміром фактичних витрат на їх виробництво (надання) 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

11. Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству теплових 

мереж «Бориспільтепломережа» 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

12. Про надання дозволу комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал» на списання транспортного засобу 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

13. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності  територіальної громади 

міста Борисполя Дошкільному навчальному закладу (дитячий садок) «Віночок» 

Бориспільської міської ради Київської області  в оперативне управління 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника 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 безоплатну передачу основних засобів на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ: пропозиція 

зняти питання з порядку денного 

 Вирішили: Зняти розгляд питання з порядку денного. «ЗА» - одноголосно 

15. 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. Робітнича, 30 

площею 111,4 кв. м з громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного 

спортивного танцю» для надання освітніх послуг проведення занять з сучасного 

спортивного танцю 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника 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 нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Скіфська, 21 

площею 71,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для 

надання освітніх послуг (вивчення англійської мови) 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника 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 нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Робітнича, 30 

площею 416,7 кв. м з громадською організацією «Бориспільська міська академія 

танцювального спорту «ДІАМАНТ» для надання освітніх послуг (проведення занять з 

художньої гімнастики) 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника 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 продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 26.08.2019 № 672 по вул. Головатого, 19 площею 48,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Постернак Наталією Миколаївною для надання освітніх 

послуг 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника 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 нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 01.11.2016 № 572 (частину металевої димової 

труби) по вул. Глібова, 3 з приватним акціонерним товариством «Київстар» для 

розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного 

зв’язку (для розміщення антени) 

 Доповідав: 

Виступили: 

Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

Мельник В.Й. – член постійної комісії: про проведення замірів 

випромінювання 

 Вирішили: Рекомендувати АТ «Київстар» провести заміри 

електромагнітного випромінювання, після чого приймати 

рішення щодо винесення на розгляд сесії даного питання – 

«ЗА» - одноголосно 

20. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну  

дії договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 01.11.2016 № 573 (частину металевої димової 

труби) по вул. Соборна, 8-а з приватним акціонерним товариством «Київстар» для 

розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного 

зв’язку (для розміщення антени) 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника 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 укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Робітнича, 30 площею 40,4 кв. м з управлінням культури, молоді та 

спорту Бориспільської міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника 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 укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Київський Шлях, 97-а площею 33,0 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту Бориспільської міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

15.11.2016 № 575 (частину металевої димової труби) по вул. Глібова, 3 з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Лайфселл» для розміщення операторів телекомунікацій, 

які надають послуги з рухомого мобільного зв’язку (для розміщення антени) 

 Доповідав: 

Виступили: 

Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

Мельник В.Й. – член постійної комісії: про проведення замірів 

випромінювання 

 Вирішили: Рекомендувати ТОВ «Лайфсел» провести заміри 

електромагнітного випромінювання, після чого приймати 

рішення щодо винесення на розгляд сесії даного питання – 

«ЗА» - одноголосно 

24. 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. Головатого, 15 площею 151,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Нагорним Ярославом Володимировичем для надання освітніх послуг 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника 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 продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 15.11.2016 № 576 по провул. Бабкіна, 4-а площею 12,6 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Сіверіном Олександром Дмитровичем для розміщення 

майстерні з ремонту взуття 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника 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. Робітнича, 30 

площею 416,7 кв. м з громадською організацією «Спортивний клуб тхеквондо та 

балансу» для проведення занять з тхеквондо 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 



 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

27. 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. Робітнича, 30 

площею 295,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Усатюком Олександром 

Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення занять зі спортивних 

бальних танців) 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

28. 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. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 118,7 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг 

(проведення занять зі спортивних бальних танців) 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення за умови реєстрації в 

м.Бориспіль – «ЗА» - одноголосно 

29. 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. Скіфська, 21 площею 71,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Усатюком Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення 

занять зі спортивних бальних танців) 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

30. 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. Робітнича, 30 

площею 416,7 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Дитяча спортивно-

танцювальна школа «Фенікс» для надання освітніх послуг (проведення занять з 

художньої гімнастики) 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

31. 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 19.12.2006 № 073 по вул. Глибоцька, 81 площею 14,7 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Чубатюк Ольгою Іванівною для надання побутових 

послуг населенню (розміщення перукарні) 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

32. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 05.11.2014, укладеного 

між міською радою та публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний 

промислово-інвестиційний банк», на земельну ділянку площею 0,0279 га (кадастровий 

номер 3210500000:10:025:0066) для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ по вул. Котовського, 5 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  



 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення– «ЗА» - одноголосно 

33. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 16.11.2016, укладеного 

між міською радою та комунальним підприємством «Виробниче управління 

комунального господарства», на земельну ділянку площею 0,0015 га (кадастровий 

номер 3210500000:10:003:0195) для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування (для встановлення стаціонарної тимчасової споруди з 

побутового обслуговування населення (ремонт одягу) по вул. Головатого, 18 у м. 

Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення– «ЗА» - одноголосно 

34. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.09.2008, укладеного 

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

на земельну ділянку площею 0,0192 га (кадастровий номер 3210500000:10:002:0026) під 

існуючим магазином по вул. Лютнева, 14 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення (зі змінами: на 3 роки) – «ЗА» 

- одноголосно 

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:09:044:0045) площею 0,0171 га для городництва громадянці Лаєнко Галині 

Олександрівні по вул. Черешнева, 4-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 (зі змінами: на 10 років) – 

«ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:12:004:0784) площею 0,0700 га для городництва громадянину Кобець 

Сергію Олександровичу по пров. Спортивний, 3-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 

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:13:003:0354) площею 0,0200 га для городництва громадянці Снісар Наталії 

Вікторівні по вул. Івана Некрашевича, 4-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 (зі змінами: на 10 років) – 

«ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:09:031:0041) площею 0,0450 га для городництва громадянину Вегері 

Вячеславу Васильовичу по вул. Європейська, 88-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 



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

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

3210500000:13:003:0358) площею 0,0239 га для городництва громадянці Стогній Олені 

Василівні по пров. Юрія Яновського, 6-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 

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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,1083 га (кадастровий номер 

3210500000:06:021:0001) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови громадянину Коренбліту Йоханану по вул. Панаса Мирного, 15 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 

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

строком на 10 (десять) років земельних ділянок загальною площею 0,0068 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

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

передачі електричної та теплової енергії по вул. Бежівка 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 затвердження проектів землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельних ділянок загальною площею 0,2002 га для 

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

передачі електричної та теплової енергії (для розміщення опор повітряних ліній 

електропередачі та кабельної лінії електропередачі) товариству з обмеженою 

відповідальністю «Бісквітний комплекс «Рошен» 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 (зі змінами: на 15 років) – 

«ЗА» - одноголосно 

43. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Бориспільський комбінат 

будівельних матеріалів» у користування на умовах оренди строком на 10 (десять) років 

земельної ділянки площею 0,12 га (кадастровий номер 3210500000:10:006:0064) землі 

житлової забудови та громадського призначення (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 

44. Про припинення договору оренди землі від 28.04.2014, укладеного між міською радою 

та комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна контора – 1», на земельні 

ділянки площею 0,0077 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0093) та площею 

0,0060 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0094) для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Франка, 2 у м. Бориспіль 

та надання фізичній особі-підприємцю Куцій Людмилі Андріївні у користування на 

умовах оренди строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 0,0060 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:009:0094) для облаштування входу до нежитлового 

приміщення (стоматологічний кабінет) по вул. Франка, 2 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 припинення договору оренди землі від 10.04.2006, укладеного між міською радою 

та колективним підприємством «Будінвестсервіс», на земельні ділянки площею 0,9495 

га (кадастровий номер 3210500000:11:054:0037) та площею 0,2500 (кадастровий номер 

3210500000:11:054:0036) під існуючим складським приміщенням                          по вул. 

Сергія Оврашка, 1 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

46. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 24.09.2009, укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю « МАКДІ ЛЮКС», 

на земельну ділянку площею 0,015 га (кадастровий номер 3210500000:07:005:0009) для 

комерційного використання під існуючим майном по вул. Київський Шлях, 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 

47. Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб 

 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 

48. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2015 року № 21-2-VІІ «Про 

затвердження міської комплексної Програми розвитку галузі культури міста Борисполя 

на 2016-2020 роки» 

 Доповідав: Погребна Н.В. – начальник відділу культури  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

49. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 2581-36-VІІ 

«Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального підприємства 

«ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2018-2020 роки» 

 Доповідав: Погребна Н.В. – начальник відділу культури 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

50. Про розгляд листа управління соціального захисту населення від 25.09.2019 № 6-7965 

«Про виділення додаткових коштів» 

 Доповідав: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального захисту 

населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

51. Про розгляд листа депутата Бориспільської міської ради В.В.Нагорного щодо виділення 

коштів на капітальний ремонт пішохідних доріжок в ДНЗ «Сонечко». 

 Доповідали: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

Нагорний В.В. – депутат міської ради 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

52. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища у 

місті Борисполі на 2016-2020 роки 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 



53. Про внесення змін до Програми підтримки Бориспільської організації ветеранів 

України на 2016-2020 роки 

 Доповідав: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального захисту 

населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

54. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VІ «Про 

затвердження Програми благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки» 

 Доповідав: Коліденкова Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ 

 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. 

Протокол вела член комісії                                                                   Тимченко В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


