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Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                              Локайчук Ю.В.                  

                                                                                                                                Мельник В.Й 

                                                                                                                           Тимченко В.М 

Відсутні члени комісії:                                                                                 .                                                                                        

 

                                                                                                                                  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 рішення міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VІІ «Про бюджет 

міста Борисполя на 2019 рік» 

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

Борисполя за червень 2019 року 

3. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

4. Про внесення змін до Програми підтримки Бориспільської міської організації ветеранів 

України на 2016-2020 роки 

5. Про звільнення від оплати за навчання Кисляченка Михайла Станіславовича 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 04 липня 2017 року                        № 

2020-27-VII «Про затвердження порядку та встановлення розміру оплати за навчання у 

Бориспільській дитячій музичній школі Бориспільської міської ради Київської області» 

7. Про внесення змін до Програми «Спортивні споруди та спортивні майданчики» на 

2017-2021 роки 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2015 року                        № 21-

2-VII «Про затвердження міської комплексної Програми розвитку галузі культури міста 

Борисполя на 2016-2020 роки» 
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9. Про звільнення від оплати за навчання Кузнецова Руслана Степановича 

10. Про звільнення від оплати за навчання Білоуса Сергія Віталійовича 

11. Про звільнення від оплати за навчання Одинака Сергія Григоровича 

12. Про звільнення від оплати за навчання Шеремета Миколи Сергійовича 

13. Про звільнення від оплати за навчання Кручиніна Віктора Валентиновича 

14. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради на безоплатну 

передачу капітально відремонтованих за бюджетні кошти об’єктів комунальної 

власності на баланс управління освіти і науки Бориспільської міської ради 

15. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради на безоплатну 

передачу збудованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної власності 

«Реконструкція нежитлових приміщень під медичну амбулаторію по вул. Лютнева, 12 в 

м. Борисполі Київської області» на баланс комунального некомерційного підприємства 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»   

Бориспільської міської ради Київської області 

16. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради на безоплатну 

передачу збудованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної власності «Капітальний 

ремонт спортивного залу ЗОШ № 6 по вул. Головатого, 17 в м. Борисполі Київської 

області» на баланс управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради 

17. Про затвердження договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Борисполя, укладений 

між головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради та приватним підприємством «Автосервіс», по вул. Київський Шлях, 124 

площею 588,7 кв. м для розміщення виробничої бази 

18. 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 15,6 кв. м для розміщення офісу 

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 18,0 кв. м з комунальним підприємством 

«Бориспільська центральна аптека № 24» для розміщення аптечного пункту, що 

реалізує готові ліки 

20. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя Бориспільському міському центру туризму та краєзнавства учнівської 

молоді  в оперативне управління 

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 04.10.2007 № 174 по вул. Привокзальна, 2-а площею 49,1 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Бондаренко Світланою Василівною для надання 

побутових послуг населенню (розміщення перукарні) 

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. Глибоцька, 122 площею 68,3 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» для розміщення котельного 

обладнання на альтернативних видах палива 

23. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя (ділянки теплових мереж в 



2-х трубному вимірі 761 пог. м) по вул. Котляревського, 5/1 з товариством з обмеженою 

відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» для постачання тепла споживачам 

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 01.12.2010 № 309 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 

118,7 кв. м з громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного спортивного 

танцю» для проведення занять з сучасного спортивного танцю 

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 01.12.2010 № 307 по вул. Глибоцька, 122 площею 67,8 кв. м з 

громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для 

проведення занять з сучасного спортивного танцю 

26. 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 10.09.2012 № 405 по вул. Головатого, 19 площею 130,2 кв. м з 

громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для 

проведення занять з сучасного спортивного танцю 

27. 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 01.09.2007 № 159 по вул. Володимира Момота, 16-а площею 

8,9 кв. м з фізичною особою-підприємцем Виноградовою Людмилою Віталіївною для 

розміщення буфету 

28. 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 01.09.2007 № 160 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 17,3 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Виноградовою Людмилою Віталіївною для 

розміщення буфету 

29. 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 

01.09.2016 № 557 (частину цегляної димової труби) по вул. Володимира Момота, 42-Б з 

приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» для розміщення операторів 

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

антени) 

30. 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 

01.09.2016 № 558 (частину металевої димової труби) по вул. Сергія Оврашка, 13 з 

приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» для розміщення операторів 

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

антени) 

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 19.12.2018 № 639 по вул. Лютнева, 14 площею 16,3 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для надання освітніх 

послуг (проведення занять з англійської мови) 



32. 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 19.12.2018 № 640 по вул. Полтавська, 28 площею 13,1 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для надання освітніх 

послуг (проведення занять з англійської мови) 

33. 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 04.05.2011 № 333 по вул. Глибоцька, 122 площею 321,0 кв. м 

з Бориспільською міською громадською організацією «Спортивний клуб «Ганмун» для 

проведення занять з таеквон-до 

34. 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 Грибовським Дмитром Анатолійовичем, по вул. Київський Шлях, 

27 площею 77,5 кв. м для продажу товарів непродовольчої групи 

35. 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 01.12.2011 № 352 по вул. Головатого, 19 

площею          98,7 кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх 

послуг 

36. 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 01.11.2018 № 630 по вул. Головатого, 19 площею 17,1 кв. м з 

приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх послуг 

37. 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 01.11.2018 № 631 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 

46,4 кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх послуг 

38. 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 01.02.2019 № 645 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 

31,3 кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх послуг 

39. 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 № 622 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 520,5 

кв. м з громадською організацією «Бориспільська міська академія танцювального 

спорту «ДІАМАНТ» для проведення занять спортивними бальними танцями та 

художньою гімнастикою 

40. Про внесення змін до Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту 

багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки 

41. 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 10.09.2012 № 402 по вул. Соборна, 3 площею 50,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Кацан Лесею Олександрівною для надання освітніх 



послуг 

42. 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 10.09.2012 № 401 по вул. Головатого, 19 площею 27,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Кацан Лесею Олександрівною для  надання освітніх 

послуг 

43. 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 

01.09.2016 № 559 (частину металевої димової труби) по вул. Скіфська, 23-а з приватним 

акціонерним товариством «Київстар» для розміщення операторів телекомунікацій, які 

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

44. 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 

01.09.2016 № 560 (частину металевої димової труби) по вул. Нова 2, 2-а з приватним 

акціонерним товариством «Київстар» для розміщення операторів телекомунікацій, які 

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

45. 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 

01.09.2016 № 561 (частину металевої димової труби) по вул. Сергія Оврашка, 13 з 

приватним акціонерним товариством «Київстар» для розміщення операторів 

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

антени) 

46. 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 18.09.2017 № 603 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 52,1 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Кущ Тетяною Григорівною для надання освітніх 

послуг (проведення занять з ментальної арифметики) 

47. 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 10.09.2012 № 403 по вул. Головатого, 19 площею 27,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Логвин Мариною Миколаївною для  надання освітніх 

послуг 

48. Про безоплатну передачу від комунального підприємства «Виробниче управління 

комунального господарства» у власність ПрАТ «Київобленерго» електроустановок та 

електричних мереж (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній електропередач) 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя  

49. Про надання дозволу комунальному підприємству «Виробниче управління 

комунального господарства» на безоплатну передачу основних засобів на баланс 

Іванківської сільської ради 

50. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 

малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль 

51. Про Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Бориспіль до переліку об’єктів, що підлягають 

приватизації 

52. Про затвердження Програми контролю утримання та розмноження домашніх і 

безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 - 2025 роки 



53. 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 17.10.2016 № 566 по вул. Лермонтова, 4 площею 96,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення 

занять з хореографії та англійської мови 

54. 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 17.10.2016 № 567 по вул. Шевченка, 2-а площею 96,6 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення 

занять з хореографії та англійської мови 

55. 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 17.10.2016 № 568 по вул. Лермонтова, 22-а площею 18,0 кв. м 

з фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною  

для проведення занять з англійської мови 

56. 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 № 621 по вул. Привокзальна, 14-а площею 13,5 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення 

занять з англійської мови 

57. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів на баланс 

підприємств комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

58. 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 № 633 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 32,0 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Свентицькою Валентиною Андріївною для 

надання освітніх послуг 

59. 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 04.04.2007 № 144 по вул. Головатого, 32-а площею 15,0 кв. м 

з фізичною особою-підприємцем Симоненком Валерієм Миколайовичем для надання 

освітніх послуг (проведення позашкільного навчання учнів з німецької мови) 

60. 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 01.11.2018 № 629 по вул. Головатого, 19 площею 27,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Сріваставою Ольгою Анатоліївною для надання 

освітніх послуг 

61. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін та продовження договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 08.08.2008 № 207 по вул. Франка, 7 площею 20,4 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Стрельник Ольгою Олександрівною для надання 

освітніх послуг (послуги з перекладу та репетиторської діяльності) 

62. 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 31.01.2008 № 183 по вул. Головатого, 19 площею 130,0 кв. м з 

громадською організацією «Бориспільський спортивний клуб ТАЕКВОН-ДО» для 

проведення занять з таеквон-до 

63. 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 15.01.2019 № 643 по вул. Михайла Калмикова, 7 площею 

189,3 кв. м з громадською організацією «Спортивний клуб тхеквондо та балансу» для 

проведення занять з тхеквондо 

64. 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 26.12.2006 № 080/80 по вул. Київський Шлях, 33 загальною 

площею 203,2 кв. м з публічним акціонерним товариством «Укртелеком» для надання 

послуг з електро- та радіозв’язку 

65. 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 № 569 по вул. Головатого, 32-а площею 102,7 кв. м 

з фізичною особою-підприємцем Усатюком Олександром Володимировичем для 

надання освітніх послуг (проведення занять зі спортивних бальних танців) 

66. 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 16.04.2019 № 657 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) 

67. 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 31.10.2011 № 348 по вул. Київський Шлях, 97-а загальною 

площею 113,4 кв. м з Федерацією ТАЕКВОН-ДО І.Т.Ф. України для проведення 

тренувань з таеквон-до 

68. 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 06.04.2015 № 515 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 

35,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Шванц Анатолієм Васильовичем для 

надання освітніх послуг 

69. 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 

70. 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) 

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



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

3210500000:10:011:0079) площею 0,0065 га для городництва громадянці Качан Олені 

Володимирівні по вул. Київський Шлях, 58-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

72. Про надання приватному підприємству «Буд-Маркет-2005» у користування на умовах 

оренди строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 0,2500 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:054:0036) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Сергія Оврашка, 1 у м. Бориспіль 

73. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «ТХТ8» у користування на 

умовах оренди строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 0,9495 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:054:0037) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості по вул. Сергія Оврашка, 1 у м. Бориспіль 

74. Про надання фізичній особі-підприємцю Кисельову Олександру Анатолійовичу у 

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

0,4261 га (кадастровий номер 3210500000:04:016:0006) під існуючою виробничою 

базою (землі промисловості) по вул. Привокзальна, 9 у м. Бориспіль 

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

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

3210500000:07:012:0053) площею 0,0310 га для городництва громадянці Соколовій 

Наталії Миколаївні по вул. Ботанічна, 16-б у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

76. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 09.08.2016, укладеного 

між міською радою та громадянином Ніколіним Миколою Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0654 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0193) для 

городництва (землі сільськогосподарського призначення) по пров. Кооперативний, 8-а у 

м. Бориспіль 

77. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 20.02.2006, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Набок  Людмилою Олексіївною, 

на земельну ділянку площею 0,0070 га (кадастровий номер 3210500000:10:006:0071) під 

існуючим магазином по вул. Європейська, 5-б у м. Бориспіль 

78. 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) 

79. Про припинення договору оренди землі від 23.10.2012, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житлоінвест-

гарант», на земельну ділянку площею 0,2513 га (кадастровий номер 

3210500000:10:009:0085) під об’єктом незавершеного будівництва по вул. Нова, 31-а у 

м. Бориспіль 

80. Про припинення договору оренди землі від 01.06.2009, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Бабич Тетяною Євгенівною, на земельну ділянку 

площею 0,7016 га (кадастровий номер 3210500000:11:054:0008) для комерційного 

використання (під стоянку власного вантажного транспорту та його технічного 

обслуговування) по вул. Радгоспна, 8 у м. Бориспіль та надання фізичній особі-

підприємцю Костянець Тетяні Євгенівні у користування на умовах оренди строком на 

10 (десять) років земельної ділянки площею 0,7016 га (кадастровий номер 

3210500000:11:054:0008) для комерційного використання (під стоянку власного 



вантажного транспорту та його технічного обслуговування) по вул. Радгоспна, 8 у м. 

Бориспіль (землі транспорту) 

81. Про розірвання договору оренди землі від 06.10.2015, укладеного між міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «Укртепло Київ», на земельну ділянку 

площею 0,0224 га (кадастровий номер 3210500000:10:022:0024) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води)  по вул. Котляревського, 1-б у м. Бориспіль 

та надання товариству з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» у 

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

0,0224 га (кадастровий номер 3210500000:10:022:0024) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води) по вул. Котляревського, 1-б у м. Бориспіль (землі 

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

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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0430 га (кадастровий номер 

3210500000:10:006:0043) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(роздрібної торгівлі та комерційних послуг) громадянам Кухар Наталі Миколаївні, Вові 

Олександру Володимировичу по вул. 1 Травня, 2 у м. Бориспіль (землі житлової та 

громадської забудови)  

83. Про розірвання договору оренди землі від 10.04.2006, укладеного між міською радою та 

колективним підприємством «Будінвестсервіс», на земельну ділянку площею 1,200 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:054:0007) під існуючим складським приміщенням 

по вул. Сергія Оврашка, 1 у м. Бориспіль 

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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,1008 га (кадастровий номер 

3210500000:07:009:0177) для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) громадянину Карпенку Максиму 

Юрійовичу по вул. Ботанічна, 29 у м. Бориспіль  

85. Про розірвання договору оренди землі від 17.07.2017, укладеного між міською радою та 

Комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства», на 

земельну ділянку площею 0,0100 га (кадастровий номер 3210500000:07:005:0021) для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для розміщення 

тимчасової споруди) по вул. Київський Шлях, 14-є у м. Бориспіль та надання 

товариству з обмеженою відповідальністю «РОМ ХАУС» у користування на умовах 

оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0100 га (кадастровий 

номер 3210500000:07:005:0021) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Київський Шлях, 14-є у м. Бориспіль (землі житлової та 

громадської забудови) 

86. 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 

87. Про припинення договору оренди землі від 14.02.2008, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «ЮМА-плюс», на земельну ділянку 

площею 0,4261 га (кадастровий номер 3210500000:04:016:0006) під існуючою 

виробничою базою (землі промисловості) по вул. Привокзальна, 9 у м. Бориспіль 

88. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. 



Бориспіль на 2015-2019 роки 

89. Про звіт щодо виконання бюджету м. Бориспіль за І півріччя 2019 року 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018                                    № 4012-

50-VІІ «Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік» 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення із змінами (проведення аудиту 

–дане питання відправити на довивчення; включити: 

виготовлення ПКД на капітальний ремонт тротуару по вул. 

В.Момота (50 тис.грн); капітальний ремонт спортивного залу в 

ЗОШ №1 (3,5 млн.грн); поточні ремонти на стадіоні «Колос» -

150 тис.грн; резервування коштів на будівництво корпусу 

БЛІЛ -2 млн.грн) - «ЗА» - одноголосно.  

Пропозиції :1.Встановлення обмежувачів швидкості по вул. 

Глибоцькій (100 тис.грн.); 2.Капітальний ремонт дороги по 

вул.Гришинська (3 млн.грн); 3.Паспортизація дерев 

комунальної власності; 4. Встановлення обмежувачів 

швидкості, дорожніх знаків, освітлення по вул. Залізнична, 

Толстого, Френкеля; 5. Розробка схем організації дорожнього 

руху мікрорайонів «Промінь» та УМБ-17 – прийняти до уваги 

та при наступному внесенні змін до бюджету врахувати дані 

пропозиції. 

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

Борисполя за червень 2019 року 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. 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 підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

4. Про внесення змін до Програми підтримки Бориспільської міської 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 

5. Про звільнення від оплати за навчання Кисляченка Михайла Станіславовича 

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

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 04 липня 2017 року                        № 

2020-27-VII «Про затвердження порядку та встановлення розміру оплати за навчання у 

Бориспільській дитячій музичній школі Бориспільської міської ради Київської області» 

 Доповідав: Погребна Н.В. – начальник управління культури, сім’ї, молоді 

та спорту 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 



7. Про внесення змін до Програми «Спортивні споруди та спортивні майданчики» на 

2017-2021 роки 

 Доповідав: Погребна Н.В. – начальник управління культури, сім’ї, молоді 

та спорту 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2015 року                        № 21-

2-VII «Про затвердження міської комплексної Програми розвитку галузі культури міста 

Борисполя на 2016-2020 роки» 

 Доповідав: Погребна Н.В. – начальник управління культури, сім’ї, молоді 

та спорту 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

9. Про звільнення від оплати за навчання Кузнецова Руслана Степановича 

 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 

10. Про звільнення від оплати за навчання Білоуса Сергія Віталійовича 

 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 

11. Про звільнення від оплати за навчання Одинака Сергія Григоровича 

 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 

12. Про звільнення від оплати за навчання Шеремета Миколи Сергійовича 

 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 

13. Про звільнення від оплати за навчання Кручиніна Віктора Валентиновича 

 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 

14. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради на безоплатну 

передачу капітально відремонтованих за бюджетні кошти об’єктів комунальної 

власності на баланс управління освіти і науки Бориспільської міської ради 

 Доповідав: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

15. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради на безоплатну 

передачу збудованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної власності 

«Реконструкція нежитлових приміщень під медичну амбулаторію по вул. Лютнева, 12 в 

м. Борисполі Київської області» на баланс комунального некомерційного підприємства 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»   

Бориспільської міської ради Київської області 

 Доповідав: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

16. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради на безоплатну 

передачу збудованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної власності «Капітальний 

ремонт спортивного залу ЗОШ № 6 по вул. Головатого, 17 в м. Борисполі Київської 



області» на баланс управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради 

 Доповідав: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

17. Про затвердження договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Борисполя, укладений 

між головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

міської ради та приватним підприємством «Автосервіс», по вул. Київський Шлях, 124 

площею 588,7 кв. м для розміщення виробничої бази 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

18. 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 15,6 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 

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 18,0 кв. м з комунальним підприємством 

«Бориспільська центральна аптека № 24» для розміщення аптечного пункту, що 

реалізує готові ліки 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

20. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя Бориспільському міському центру туризму та краєзнавства учнівської 

молоді  в оперативне управління 

 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 04.10.2007 № 174 по вул. Привокзальна, 2-а площею 49,1 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Бондаренко Світланою Василівною для надання 

побутових послуг населенню (розміщення перукарні) 

 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 укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Глибоцька, 122 площею 68,3 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» для розміщення котельного 

обладнання на альтернативних видах палива 

 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 укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя (ділянки теплових мереж в 

2-х трубному вимірі 761 пог. м) по вул. Котляревського, 5/1 з товариством з обмеженою 

відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» для постачання тепла споживачам 

 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 01.12.2010 № 309 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 

118,7 кв. м з громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного спортивного 

танцю» для проведення занять з сучасного спортивного танцю 

 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 продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.12.2010 № 307 по вул. Глибоцька, 122 площею 67,8 кв. м з 

громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для 

проведення занять з сучасного спортивного танцю 

 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 продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 10.09.2012 № 405 по вул. Головатого, 19 площею 130,2 кв. м з 

громадською організацією «Бориспільська спілка сучасного спортивного танцю» для 

проведення занять з сучасного спортивного танцю 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник 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 продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.09.2007 № 159 по вул. Володимира Момота, 16-а площею 

8,9 кв. м з фізичною особою-підприємцем Виноградовою Людмилою Віталіївною для 

розміщення буфету 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник 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 продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.09.2007 № 160 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 17,3 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Виноградовою Людмилою Віталіївною для 

розміщення буфету 



 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

29. 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 

01.09.2016 № 557 (частину цегляної димової труби) по вул. Володимира Момота, 42-Б 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 підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

30. 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 

01.09.2016 № 558 (частину металевої димової труби) по вул. Сергія Оврашка, 13 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 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 19.12.2018 № 639 по вул. Лютнева, 14 площею 16,3 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для надання освітніх 

послуг (проведення занять з англійської мови) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

32. 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 19.12.2018 № 640 по вул. Полтавська, 28 площею 13,1 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Волинець Дар’єю Ігорівною для надання освітніх 

послуг (проведення занять з англійської мови) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

33. 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 04.05.2011 № 333 по вул. Глибоцька, 122 площею 321,0 кв. м 

з Бориспільською міською громадською організацією «Спортивний клуб «Ганмун» для 

проведення занять з таеквон-до 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

34. 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 Грибовським Дмитром Анатолійовичем, по вул. Київський Шлях, 

27 площею 77,5 кв. м для продажу товарів непродовольчої групи 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

35. 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 01.12.2011 № 352 по вул. Головатого, 19 

площею          98,7 кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх 

послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

36. 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 01.11.2018 № 630 по вул. Головатого, 19 площею 17,1 кв. м з 

приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

37. 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 01.11.2018 № 631 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 

46,4 кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

38. 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 01.02.2019 № 645 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 

31,3 кв. м з приватним підприємством «Гуд Лайн» для надання освітніх послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

39. 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 № 622 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 520,5 

кв. м з громадською організацією «Бориспільська міська академія танцювального 

спорту «ДІАМАНТ» для проведення занять спортивними бальними танцями та 

художньою гімнастикою 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

40. Про внесення змін до Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту 

багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 



 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

41. 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 10.09.2012 № 402 по вул. Соборна, 3 площею 50,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Кацан Лесею Олександрівною для надання освітніх 

послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

42. 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 10.09.2012 № 401 по вул. Головатого, 19 площею 27,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Кацан Лесею Олександрівною для  надання освітніх 

послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

43. 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 

01.09.2016 № 559 (частину металевої димової труби) по вул. Скіфська, 23-а з приватним 

акціонерним товариством «Київстар» 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 

44. 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 

01.09.2016 № 560 (частину металевої димової труби) по вул. Нова 2, 2-а з приватним 

акціонерним товариством «Київстар» 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 

45. 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 

01.09.2016 № 561 (частину металевої димової труби) по вул. Сергія Оврашка, 13 з 

приватним акціонерним товариством «Київстар» 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 

46. 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 18.09.2017 № 603 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 52,1 



кв. м з фізичною особою-підприємцем Кущ Тетяною Григорівною для надання освітніх 

послуг (проведення занять з ментальної арифметики) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

47. 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 10.09.2012 № 403 по вул. Головатого, 19 площею 27,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Логвин Мариною Миколаївною для  надання освітніх 

послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

48. Про безоплатну передачу від комунального підприємства «Виробниче управління 

комунального господарства» у власність ПрАТ «Київобленерго» електроустановок та 

електричних мереж (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній електропередач) 

комунальної власності територіальної громади міста Борисполя  

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: Дане питання відправити на доввчення– «ЗА» - одноголосно 

49. Про надання дозволу комунальному підприємству «Виробниче управління 

комунального господарства» на безоплатну передачу основних засобів на баланс 

Іванківської сільської ради 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

50. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 

малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

51. Про Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Бориспіль до переліку об’єктів, що підлягають 

приватизації 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

52. Про затвердження Програми контролю утримання та розмноження домашніх і 

безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 - 2025 роки 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

53. 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 17.10.2016 № 566 по вул. Лермонтова, 4 площею 96,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення 

занять з хореографії та англійської мови 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 



54. 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 17.10.2016 № 567 по вул. Шевченка, 2-а площею 96,6 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення 

занять з хореографії та англійської мови 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

55. 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 17.10.2016 № 568 по вул. Лермонтова, 22-а площею 18,0 кв. м 

з фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною  

для проведення занять з англійської мови 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

56. 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 № 621 по вул. Привокзальна, 14-а площею 13,5 кв. 

м з фізичною особою-підприємцем Римарчук Крістіною Ернестівною для проведення 

занять з англійської мови 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

57. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів на баланс 

підприємств комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

58. 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 № 633 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 32,0 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Свентицькою Валентиною Андріївною для 

надання освітніх послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

59. 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 04.04.2007 № 144 по вул. Головатого, 32-а площею 15,0 кв. м 

з фізичною особою-підприємцем Симоненком Валерієм Миколайовичем для надання 

освітніх послуг (проведення позашкільного навчання учнів з німецької мови) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

60. 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 01.11.2018 № 629 по вул. Головатого, 19 площею 27,0 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Сріваставою Ольгою Анатоліївною для надання 

освітніх послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

61. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін та продовження договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 08.08.2008 № 207 по вул. Франка, 7 площею 20,4 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Стрельник Ольгою Олександрівною для надання 

освітніх послуг (послуги з перекладу та репетиторської діяльності) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

62. 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 31.01.2008 № 183 по вул. Головатого, 19 площею 130,0 кв. м з 

громадською організацією «Бориспільський спортивний клуб ТАЕКВОН-ДО» для 

проведення занять з таеквон-до 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

63. 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 15.01.2019 № 643 по вул. Михайла Калмикова, 7 площею 

189,3 кв. м з громадською організацією «Спортивний клуб тхеквондо та балансу» для 

проведення занять з тхеквондо 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

64. 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 26.12.2006 № 080/80 по вул. Київський Шлях, 33 загальною 

площею 203,2 кв. м з публічним акціонерним товариством «Укртелеком» для надання 

послуг з електро- та радіозв’язку 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

65. 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 № 569 по вул. Головатого, 32-а площею 102,7 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 підтримати 



запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

66. 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 16.04.2019 № 657 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 підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

67. 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 31.10.2011 № 348 по вул. Київський Шлях, 97-а загальною 

площею 113,4 кв. м з Федерацією ТАЕКВОН-ДО І.Т.Ф. України для проведення 

тренувань з таеквон-до 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

68. 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 06.04.2015 № 515 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 

35,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Шванц Анатолієм Васильовичем для 

надання освітніх послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

69. 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: Не рекомендувати запропонований проект рішення – «ЗА» - 

одноголосно 

70. 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 

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

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

3210500000:10:011:0079) площею 0,0065 га для городництва громадянці Качан Олені 

Володимирівні по вул. Київський Шлях, 58-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 



72. Про надання приватному підприємству «Буд-Маркет-2005» у користування на умовах 

оренди строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 0,2500 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:054:0036) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості 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 

73. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «ТХТ8» у користування на 

умовах оренди строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 0,9495 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:054:0037) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості 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 

74. Про надання фізичній особі-підприємцю Кисельову Олександру Анатолійовичу у 

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

0,4261 га (кадастровий номер 3210500000:04:016:0006) під існуючою виробничою 

базою (землі промисловості) по вул. Привокзальна, 9 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:07:012:0053) площею 0,0310 га для городництва громадянці Соколовій 

Наталії Миколаївні по вул. Ботанічна, 16-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 

76. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 09.08.2016, укладеного 

між міською радою та громадянином Ніколіним Миколою Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0654 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0193) для 

городництва (землі сільськогосподарського призначення) по пров. Кооперативний, 8-а у 

м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

77. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 20.02.2006, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Набок  Людмилою Олексіївною, 

на земельну ділянку площею 0,0070 га (кадастровий номер 3210500000:10:006:0071) під 

існуючим магазином по вул. Європейська, 5-б у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

78. 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: дане питання відправити на довивчення – «ЗА» - одноголосно 

79. Про припинення договору оренди землі від 23.10.2012, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житлоінвест-

гарант», на земельну ділянку площею 0,2513 га (кадастровий номер 

3210500000:10:009:0085) під об’єктом незавершеного будівництва по вул. Нова, 31-а у 

м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

80. Про припинення договору оренди землі від 01.06.2009, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Бабич Тетяною Євгенівною, на земельну ділянку 

площею 0,7016 га (кадастровий номер 3210500000:11:054:0008) для комерційного 

використання (під стоянку власного вантажного транспорту та його технічного 

обслуговування) по вул. Радгоспна, 8 у м. Бориспіль та надання фізичній особі-

підприємцю Костянець Тетяні Євгенівні у користування на умовах оренди строком на 

10 (десять) років земельної ділянки площею 0,7016 га (кадастровий номер 

3210500000:11:054:0008) для комерційного використання (під стоянку власного 

вантажного транспорту та його технічного обслуговування) по вул. Радгоспна, 8 у м. 

Бориспіль (землі транспорту) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

81. Про розірвання договору оренди землі від 06.10.2015, укладеного між міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «Укртепло Київ», на земельну ділянку 

площею 0,0224 га (кадастровий номер 3210500000:10:022:0024) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води)  по вул. Котляревського, 1-б у м. Бориспіль 

та надання товариству з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» у 

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

0,0224 га (кадастровий номер 3210500000:10:022:0024) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води) по вул. Котляревського, 1-б 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 

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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0430 га (кадастровий номер 

3210500000:10:006:0043) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(роздрібної торгівлі та комерційних послуг) громадянам Кухар Наталі Миколаївні, Вові 

Олександру Володимировичу по вул. 1 Травня, 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 

83. Про розірвання договору оренди землі від 10.04.2006, укладеного між міською радою та 

колективним підприємством «Будінвестсервіс», на земельну ділянку площею 1,200 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:054:0007) 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 

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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,1008 га (кадастровий номер 

3210500000:07:009:0177) для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) громадянину Карпенку Максиму 

Юрійовичу по вул. Ботанічна, 29 у м. Бориспіль  

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

85. Про розірвання договору оренди землі від 17.07.2017, укладеного між міською радою та 

Комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства», на 

земельну ділянку площею 0,0100 га (кадастровий номер 3210500000:07:005:0021) для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для розміщення 

тимчасової споруди) по вул. Київський Шлях, 14-є у м. Бориспіль та надання 

товариству з обмеженою відповідальністю «РОМ ХАУС» у користування на умовах 

оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0100 га (кадастровий 

номер 3210500000:07:005:0021) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Київський Шлях, 14-є 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 

86. 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: не рекомендувати запропонований проект рішення – «ЗА» - 

одноголосно 

87. Про припинення договору оренди землі від 14.02.2008, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «ЮМА-плюс», на земельну ділянку 

площею 0,4261 га (кадастровий номер 3210500000:04:016:0006) під існуючою 

виробничою базою (землі промисловості) по вул. Привокзальна, 9 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

88. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. 

Бориспіль на 2015-2019 роки 

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

інвестиційної політики 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

89. Про звіт щодо виконання бюджету м. Бориспіль за І півріччя 2019 року 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: Інформацію прийняти до відома– «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. 

 


