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Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                                Шабан К.С. 

 

Запрошені та присутні: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального захисту 

населення, Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ, Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу 

землекористування, заступники міського голови, депутати міської ради.  

 

Порядок денний : 

 

1. 1

. 

Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

2. 3

. 

Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які проходять службу за контрактом в особливий період, а 

їх сім’ї опинилися в складних життєвих обставинах 

3. 4

. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 2574-36-VII 

«Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської 

міської ради Київської області на 2018-2020 роки» 

4. 5

. 

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» 

5. 6

. 

Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін до договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 
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Борисполя від 10.04.2012 № 382 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 з виконавчим 

комітетом Бориспільської міської ради для розміщення трудового архіву виконавчого 

комітету Бориспільської міської ради 

6. 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 06.06.2013 № 439 по вул. Глібова, 1 площею 177,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Боженко Наталією Валеріївною для розміщення 

торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів включаючи товари підакцизної 

групи (алкогольних та тютюнових виробів) на площі                      160,3 кв. м та для 

розміщення перукарні на площі 16,7 кв. м 

7. 8

. 

Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» на списання основних засобів 

8. 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 

04.05.2016 № 547 по вул. Київський Шлях, 124 площею 10,0 кв. м з приватним 

акціонерним товариством «ВФ Україна» для розміщення операторів телекомунікацій, 

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

9. 1

0

. 

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, 72 площею 1,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Гайдай Галиною Богомилівною для розміщення автомату з виготовлення 

гарячих напоїв (кави та чаю) 

10. 1
1

. 

Про надання згоди на прийняття безоплатно від головного управління Національної 

гвардії України до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

квартир по вул. Головатого, 76 та вул. Головатого, 76-А у м. Бориспіль  

11. 1
2

. 

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, 73 площею 168,7 кв. м з громадським формуванням 

з охорони громадського порядку «Загін територіальної оборони м. Бориспіль» для 

розміщення громадського формування на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності 

12. 1
3

. 

Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської 

міської ради Київської області в оперативне управління 

13. 1
4

. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2019  № 4045-52-VІІ «Про надання 

дозволу реабілітаційній установі змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш 

Дім» імені Валентини Бондаренко на передачу транспортного засобу комунальному 

підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» 

14. 1
5

. 

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 07.05.2013 № 436 по вул. Гагаріна, 1 площею 30,2 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Каракою Аллою Петрівною для розміщення 

торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів включаючи товари підакцизної 

групи (алкогольних та тютюнових виробів) 

15. 1
6

. 

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 46,8 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Кобзарем Сергієм Геннадійовичем для розміщення буфету без продажу товарів 

підакцизної групи 

16. 1
7

. 

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. 1 Травня, 25 площею 11,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Криворотовою Жанною Миколаївною для організації оздоровчої роботи (розміщення 

кабінету масажу) 

17. 1
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 17.05.2007 № 149 по вул. Бежівка, 1 площею 19,5 кв. м з 

адвокатом Кузьменком Валерієм Олексійовичем для здійснення адвокатської діяльності 

18. 1
9

. 

Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Шмерхльовій Тетяні Олександрівні на 

передачу в суборенду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя по                         вул. Київський Шлях, 73 площею 40,8 кв. м 

фізичній особі-підприємцю Волковському Миколі Григоровичу для продажу 

продовольчих товарів включаючи товари підакцизної групи 

19. 2
0

. 

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. 1 Травня, 4 площею 8,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Міняйленком Романом Геннадійовичем для розміщення буфету без продажу товарів 

підакцизної групи 

20. 2
1

. 

Про надання дозволу Бориспільському міському споживчому товариству на передачу в 

суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя згідно договору оренди від 29.12.2006 № 102 

21. 2
2

. 

Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 01.03.2016 № 538 по вул. Київський Шлях, 31 площею 24,2 кв. м з 

Об`єднанням громадян єврейської національності «Єврейська громада» для розміщення 

громадської організації на площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності 

22. 2
3

. 

Про передачу комунальному підприємству водопровідно - каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал» від Управління освіти і науки Бориспільської 

міської ради основних засобів 

23. 2
4

. 

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, 19 площею 48,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Постернак Наталією Миколаївною для надання освітніх послуг (проведення занять з 

програмування) 

24. 2
5

. 

Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін та продовження терміну дії 

договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади                       м. Борисполя від 28.04.2010 № 288 по вул. 

Київський Шлях, 27 площею 12,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем Раковичем 

Валерієм Васильовичем для надання побутових послуг населенню (хімчистка подушок) 

25. 2
6

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. Європейська, 4 площею 41,2 кв. м з громадським формуванням з 

охорони громадського порядку «СЕКТОР БЕЗПЕКИ» для розміщення громадського 

формування на площі, що не використовується для провадження підприємницької 

діяльності 

26. 2
7

. 

Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства «Виробниче управління комунального господарства» у новій редакції 

27. 2
8

. 

Про затвердження Статуту УПРАВЛЯЮЧОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА-1 в новій редакції 

28. 2
9

. 

Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін до договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 30.11.2006 № 045 по вул. Головатого, 15 площею 169,6 кв. м та по вул. 

Шевченка, 4 площею 39,7 кв. м з приватним науково-виробничим медичним 

підприємством «Терра-Медіка» 

29. 3
0

. 

Про надання дозволу комунальному підприємству «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 

списання транспортного засобу 

30. 3
1

. 

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. Гришинська, 1  площею 72,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Усатюком Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення 

занять зі спортивних бальних танців) 

31. 3
2

. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється з земель для будівництва і обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ на землі для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, що перебуває у власності товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-

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

вул. Броварська, 1-а у м. Бориспіль  

32. 3
3

. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється з земель для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що перебуває у власності товариства з 

обмеженою відповідальністю «АТБ-торгстрой» площею 0,0266 га (кадастровий номер 

3210500000:05:001:0059) по вул. Київський Шлях, 1 у м. Бориспіль  

33. 3
4

. 

Про розірвання договору оренди землі від 26.03.2012, укладеного між міською радою та 

громадянином Мановичем Євгенієм Володимировичем, на земельну ділянку площею 

0,0495 га (кадастровий номер 3210500000:06:034:0028) для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Головатого, 49  у м. Бориспіль та 

відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею у межах 0,0495 га у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) громадянину Мановичу Євгенію Володимировичу по вул. Головатого, 49 у м. 

Бориспіль 

34. 3
5

. 

Про надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 

на передачу в суборенду орендованої земельної ділянки площею 0,0032 га (кадастровий 

номер 3210500000:06:031:0019) під установку кіосків з приймання відходів по пров. 

Соборний, 1 у м. Бориспіль громадянину Золіну Олександру Геннадійовичу 

35. 3Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 20.02.2008, укладеного 



6

. 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Царик Валентиною Степанівною, 

на земельну ділянку площею 0,0045 га (кадастровий номер 3210500000:07:005:0013) під 

існуючим об’єктом (магазин-павільйон) для комерційного використання по вул. 

Київський Шлях у м. Бориспіль 

36. 3
7

. 

Про розірвання договору оренди землі від 16.07.2018, укладеного між міською радою та 

громадянином Трикозом Ігорем Олександровичем, на земельну ділянку площею 0,0500 

га (кадастровий номер 3210500000:04:039:0078) для городництва по вул. Салютна, 27                                    

у м. Бориспіль 

37. 3
8

. 

Про надання згоди громадянці Білозор Надії Борисівні на передачу в суборенду 

орендованої земельної ділянки площею 0,0640 га (кадастровий номер 

3210500000:11:015:0041) для городництва по вул. Лугова, 28-б у м. Бориспіль 

громадянину Лисовцю Борису Вікторовичу 

38. 3
9

. 

Про розірвання договору оренди землі від 02.08.2017, укладеного між міською радою та 

громадянками Максимчук Анною Миколаївною та Гомолою Катериною 

Володимирівною, на земельну ділянку площею 0,0912 га (кадастровий номер 

3210500000:07:009:0152) для городництва по вул. Ватутіна, 96-а  у м. Бориспіль 

39. 4
0

. 

Про надання приватному акціонерному товариству «Агробудмеханізація» у 

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

0,4166 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0002) під існуючою забудовою (склад 

дрібного опту) по вул. Головатого, 64 у                м. Бориспіль 

40. 4
1

. 

Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

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

3210500000:11:041:0098) площею 0,0895 га для городництва громадянці Пресіч 

Світлані Іванівні по вул. Святомиколаївська, 3-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

41. 4
2

. 

Про поновлення договору оренди землі від 27.03.2009, укладеного між міською радою 

та приватним підприємством з іноземною інвестицією «Бориспільбудінвест», на 

земельну ділянку площею 0,1463 га (кадастровий номер 3210500000:07:003:0058) під 

будівництво житлового будинку по вул. Січнева, 26-а у м. Бориспіль 

42. 4
3

. 

Про припинення договору оренди землі від 25.02.2008, укладеного між міською радою 

та приватним акціонерним товариством «Будівельно-монтажне управління-53», на 

земельну ділянку площею 0,1139 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0113) для 

добудови до житлового будинку з вбудованими об’єктами соцкультпобуту по вул. 

Київський Шлях, 47 у м. Бориспіль 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

1. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

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

населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

2. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, 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 сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 2574-36-VII 

«Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської 



міської ради Київської області на 2018-2020 роки» 

 Доповідав: Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

4. 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: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

5. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін до договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 10.04.2012 № 382 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 з виконавчим 

комітетом Бориспільської міської ради для розміщення трудового архіву виконавчого 

комітету Бориспільської міської ради 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

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 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 06.06.2013 № 439 по вул. Глібова, 1 площею 177,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Боженко Наталією Валеріївною для розміщення 

торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів включаючи товари підакцизної 

групи (алкогольних та тютюнових виробів) на площі                      160,3 кв. м та для 

розміщення перукарні на площі 16,7 кв. м 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

7. Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» на списання основних засобів 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

04.05.2016 № 547 по вул. Київський Шлях, 124 площею 10,0 кв. м з приватним 

акціонерним товариством «ВФ Україна» 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 сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 



9. 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, 72 площею 1,0 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Гайдай Галиною Богомилівною для розміщення автомату з виготовлення 

гарячих напоїв (кави та чаю) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

10. Про надання згоди на прийняття безоплатно від головного управління Національної 

гвардії України до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

квартир по вул. Головатого, 76 та вул. Головатого, 76-А у м. Бориспіль  

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

11. 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, 73 площею 168,7 кв. м з громадським формуванням 

з охорони громадського порядку «Загін територіальної оборони м. Бориспіль» для 

розміщення громадського формування на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

12. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської 

міської ради Київської області в оперативне управління 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2019                             № 4045-52-

VІІ «Про надання дозволу реабілітаційній установі змішаного типу для інвалідів та 

дітей-інвалідів «Наш Дім» імені Валентини Бондаренко на передачу транспортного 

засобу комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

14. 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 07.05.2013 № 436 по вул. Гагаріна, 1 площею 30,2 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Каракою Аллою Петрівною для розміщення 

торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів включаючи товари підакцизної 

групи (алкогольних та тютюнових виробів) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 



підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

15. 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 46,8 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Кобзарем Сергієм Геннадійовичем для розміщення буфету без продажу товарів 

підакцизної групи 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

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. 1 Травня, 25 площею 11,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Криворотовою Жанною Миколаївною для організації оздоровчої роботи (розміщення 

кабінету масажу) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

17. 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 17.05.2007 № 149 по вул. Бежівка, 1 площею 19,5 кв. м з 

адвокатом Кузьменком Валерієм Олексійовичем для здійснення адвокатської діяльності 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

18. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Шмерхльовій Тетяні Олександрівні на 

передачу в суборенду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя по                         вул. Київський Шлях, 73 площею 40,8 кв. м 

фізичній особі-підприємцю Волковському Миколі Григоровичу для продажу 

продовольчих товарів включаючи товари підакцизної групи 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

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. 1 Травня, 4 площею 8,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Міняйленком Романом Геннадійовичем для розміщення буфету без продажу товарів 

підакцизної групи 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

20. Про надання дозволу Бориспільському міському споживчому товариству на передачу в 

суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 



Борисполя згідно договору оренди від 29.12.2006 № 102 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: дані нежитлові приміщення комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя  

21. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 01.03.2016 № 538 по вул. Київський Шлях, 31 площею 24,2 кв. м з 

Об`єднанням громадян єврейської національності «Єврейська громада» 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 сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

22. Про передачу комунальному підприємству водопровідно - каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал» від Управління освіти і науки Бориспільської 

міської ради основних засобів 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

23. 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, 19 площею 48,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Постернак Наталією Миколаївною для надання освітніх послуг (проведення занять з 

програмування) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

24. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін та продовження терміну дії 

договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади                       м. Борисполя від 28.04.2010 № 288 по вул. 

Київський Шлях, 27 площею 12,1 кв. м з фізичною особою-підприємцем Раковичем 

Валерієм Васильовичем для надання побутових послуг населенню (хімчистка подушок) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

25. 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. Європейська, 4 площею 41,2 кв. м з громадським формуванням з 

охорони громадського порядку «СЕКТОР БЕЗПЕКИ» для розміщення громадського 

формування на площі, що не використовується для провадження підприємницької 

діяльності 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 



одноголосно 

26. Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства «Виробниче управління комунального господарства» у новій редакції 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

27. Про затвердження Статуту УПРАВЛЯЮЧОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА-1 в новій редакції 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

28. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін до договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 30.11.2006 № 045 по вул. Головатого, 15 площею 169,6 кв. м та по вул. 

Шевченка, 4 площею 39,7 кв. м з приватним науково-виробничим медичним 

підприємством «Терра-Медіка» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

29. Про надання дозволу комунальному підприємству «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 

списання транспортного засобу 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

30. 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. Гришинська, 1  площею 72,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Усатюком Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення 

занять зі спортивних бальних танців) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється з земель для будівництва і обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ на землі для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, що перебуває у власності товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-

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

вул. Броварська, 1-а у м. Бориспіль  

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється з земель для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для 



будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що перебуває у власності товариства з 

обмеженою відповідальністю «АТБ-торгстрой» площею 0,0266 га (кадастровий номер 

3210500000:05:001:0059) по вул. Київський Шлях, 1 у м. Бориспіль  

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

33. Про розірвання договору оренди землі від 26.03.2012, укладеного між міською радою та 

громадянином Мановичем Євгенієм Володимировичем, на земельну ділянку площею 

0,0495 га (кадастровий номер 3210500000:06:034:0028) для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Головатого, 49  у м. Бориспіль та 

відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею у межах 0,0495 га у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) громадянину Мановичу Євгенію Володимировичу по вул. Головатого, 49 у м. 

Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

34. Про надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси» 

на передачу в суборенду орендованої земельної ділянки площею 0,0032 га (кадастровий 

номер 3210500000:06:031:0019) під установку кіосків з приймання відходів по пров. 

Соборний, 1 у м. Бориспіль громадянину Золіну Олександру Геннадійовичу 

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

35. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 20.02.2008, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Царик Валентиною Степанівною, 

на земельну ділянку площею 0,0045 га (кадастровий номер 3210500000:07:005:0013) під 

існуючим об’єктом (магазин-павільйон) для комерційного використання по вул. 

Київський Шлях у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

36. Про розірвання договору оренди землі від 16.07.2018, укладеного між міською радою та 

громадянином Трикозом Ігорем Олександровичем, на земельну ділянку площею 0,0500 

га (кадастровий номер 3210500000:04:039:0078) для городництва по вул. Салютна, 27                                    

у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

37. Про надання згоди громадянці Білозор Надії Борисівні на передачу в суборенду 

орендованої земельної ділянки площею 0,0640 га (кадастровий номер 

3210500000:11:015:0041) для городництва по вул. Лугова, 28-б у м. Бориспіль 

громадянину Лисовцю Борису Вікторовичу 

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 



одноголосно 

38. Про розірвання договору оренди землі від 02.08.2017, укладеного між міською радою та 

громадянками Максимчук Анною Миколаївною та Гомолою Катериною 

Володимирівною, на земельну ділянку площею 0,0912 га (кадастровий номер 

3210500000:07:009:0152) для городництва по вул. Ватутіна, 96-а  у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

39. Про надання приватному акціонерному товариству «Агробудмеханізація» у 

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

0,4166 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0002) під існуючою забудовою (склад 

дрібного опту) по вул. Головатого, 64 у                м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

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 (кадастровий номер 

3210500000:11:041:0098) площею 0,0895 га для городництва громадянці Пресіч 

Світлані Іванівні по вул. Святомиколаївська, 3-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

41. Про поновлення договору оренди землі від 27.03.2009, укладеного між міською радою 

та приватним підприємством з іноземною інвестицією «Бориспільбудінвест», на 

земельну ділянку площею 0,1463 га (кадастровий номер 3210500000:07:003:0058) під 

будівництво житлового будинку по вул. Січнева, 26-а у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

42. Про припинення договору оренди землі від 25.02.2008, укладеного між міською радою 

та приватним акціонерним товариством «Будівельно-монтажне управління-53», на 

земельну ділянку площею 0,1139 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0113) для 

добудови до житлового будинку з вбудованими об’єктами соцкультпобуту по вул. 

Київський Шлях, 47 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

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. 

 



 


