
ПРОТОКОЛ № 89 
засідання постійної комісії міської ради 

 

17січня 2020 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:11.00 

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                           Мельник В.Й 

                                                                                                                                Локайчук Ю.В                                                                                                            

                                                                                                                                Деркач В.М.                                                                                                                                                                                                                         

Відсутні члени комісії:                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                Тимченко В.М.               

                                                                                                                                Грона М.І   

                                                                    

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 № 4013-50-VІІ «Про 

затвердження Програми розробки містобудівної документації у місті Борисполі на 2019 

– 2020 роки» 

 Доповідав: Скрипачук Я.Ю. – начальник управління містобудування та 

архітектури 

2. 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 

3. Про надання дозволу управлінню освіти і науки міської ради на безоплатну передачу 

управлінню капітального будівництва міської ради проектно-кошторисної документації 

на «Капітальний ремонт харчоблоку Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 по вул. 

Глибоцька, 122 в м. Бориспіль Київської області» 

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

4. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам операції 

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

опинилися в складних життєвих обставинах 

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

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 листопада 2019 року                         № 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VІІ СКЛИКАННЯ 

Київської області  
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ, 

ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ 
вул. Київський Шлях, 72 м. Бориспіль Київської обл. 08300 
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5051-66-VII «Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради 

на безоплатну передачу збудованих за бюджетні кошти об’єктів комунальної власності 

на баланс комунального підприємства «Виробниче управління комунального 

господарства» 

 Доповідав: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

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

передачу капітально відремонтованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної 

власності «Реконструкція централізованих систем водопостачання по вул. Лисенка до 

вул. Завокзальна в м. Бориспіль з переключенням всіх споживачів» на баланс 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» 

 Доповідав: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

7. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя вул. Сергія Оврашка, 1 

загальною площею 325,8 кв. м з Комунальним закладом Київської обласної ради 

«Київська обласна дитячо-юнацька спортивна школа» для проведення навчально-

тренувальних занять з боксу 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

8. Про надання згоди на прийняття безоплатно від Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій  до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя квартир по вул. Київський Шлях, 95 у м. Бориспіль  

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

9. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін до договору оренди нерухомого 

майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.03.2016 № 

537 по вул. Київський Шлях, 11 площею 74,2 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Алексфарм» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

10. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Головатого, 15 

площею 53,7 кв. м з Бориспільською міською організацією ветеранів України для 

розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

11. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін до договору оренди нерухомого 

майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 18.11.2019 № 

696 по вул. Головатого, 15 площею 142,2 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Елібуд-холдінг» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

12. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

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

площею 63,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Сріваставою Ольгою Анатоліївною 

для надання освітніх послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

13. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів, матеріалів 

та необоротних активів на баланс підприємства комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя 



 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

14. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,4261 га 

(кадастровий номер 3210500000:04:016:0006), що знаходиться в оренді фізичної особи-

підприємця Кисельова Олександра Анатолійовича під існуючою виробничою базою 

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

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

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

3210500000:02:006:0108) площею 0,0550 га для городництва громадянці Чеснішій 

Світлані Анатоліївні по вул. Олександра Невського, 3-б у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

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

3210500000:11:001:0090) площею 0,0451 га для городництва громадянці Сліжовій 

Наталії Степанівні по вул. Антона Яцюти, 6-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

17. Про припинення договору оренди землі від 18.08.2006, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Масаловим Олександром Михайловичем, на 

земельну ділянку площею 0,0080 га (кадастровий номер 3210500000:10:001:0054) під 

існуючим магазином на розі вулиць Головатого-Лютнева у м. Бориспіль та надання 

фізичній особі-підприємцю Масалову Олександру Михайловичу у користування на 

умовах оренди строком на 15 (п’ятнадцять) років земельної ділянки площею 0,0080 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:001:0054) під існуючим магазином по вул. 

Головатого, 36-г у м. Бориспіль  

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

18. Про розірвання договору оренди землі від 23.02.2005, укладеного між міською радою та 

Державним підприємством «Бориспільське лісове господарство», на земельну ділянку 

площею 0,2500 га (кадастровий номер 3210500000:06:001:0014) для проведення 

навантажувально-розвантажувальних робіт біля станції «Бориспіль» Південно-Західної 

залізниці у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

19. Про внесення змін до договору оренди землі від 27.04.2007, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ДАД СТРОЙ», на земельну 

ділянку площею 0,1600 га (кадастровий номер 3210500000:07:008:0009) під будівництво 

торгового центру по вул. Володимира Момота, 42/5 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

20. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 29.09.2008, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Тимошиком Миколою 

Івановичем, на земельну ділянку площею 0,0105 га (кадастровий номер 

3210500000:10:001:0056) для комерційного використання під існуючий торговий 

павільйон «Інтер’єр» на розі вулиць Головатого-Лютнева у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

21. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 28.08.2006, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Тимошик Оленою Кирилівною, 

на земельну ділянку площею 0,0105 га (кадастровий номер 3210500000:10:001:0044) під 

існуючим торговим павільйоном «Інтер’єр» на розі вулиць Головатого-Лютнева у м. 

Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

22. Про визначення уповноважених органів управління при передачі в оренду 

комунального майна територіальної громади м. Бориспіль 



 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

23. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу виконаних на умовах 

співфінансування робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом основних засобів, на 

баланс ОСББ «Промінь-4» в м. Бориспіль 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

24. 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 

08.10.2012 № 411 по вул. Головатого, 19 площею 298,6 кв. м з громадською 

організацією «Спортивний клуб «Бориспіль-спорт» для проведення занять з футболу 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

25. 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 

26.12.2019 № 699 по вул. Київський Шлях, 73 площею 635,7 кв. м з управлінням 

містобудування та архітектури Бориспільської міської ради для розміщення службових 

приміщень 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

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 01.09.2009 № 248 по вул. Київський Шлях, 31 площею 283,5 

кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Аптека.194» для розміщення 

аптеки, що реалізує готові ліки, для розміщення суб’єкту господарювання, що діє на 

основі приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної практики та 

надання стоматологічних послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

27. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

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

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

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

28. 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 

18.01.2017 № 590 по вул. Бежівка, 1 площею 22,1 кв. м  з приватним підприємством 

«Люксар» для здійснення діяльності з видання газет 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

29. Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради на передачу основних засобів 

та малоцінних необоротних матеріальних активів 

 Доповідав:  

30. Про надання дозволу управлінню культури, молоді та спорту міської ради на 

безоплатну передачу управлінню капітального будівництва міської ради проектно-

кошторисної документації на «Капітальний ремонт покрівлі дитячої музичної школи по 

вул. Головатого, 46 в м. Бориспіль Київської області» 

 Доповідав: Погребна Н.В.– начальник управління культури, молоді та 

спорту 

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року №2582-36-VІІ « 

Про затвердження цільової Програми розвитку цивільного захисту населення і 

територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 



характеру на 2018-2020 роки» 

 Доповідав: Сьомак А.В.– начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення  

32. Про розгляд пропозицій постійних комісій Бориспільської міської ради щодо внесення 

змін до бюджету 2020 року 

 Доповідав: Комісія з питань транспорту, торгівлі та побутового 

обслуговування населення, комісія з питань планування 

бюджету, економічної реформи 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 4013-50-VІІ «Про 

затвердження Програми розробки містобудівної документації у місті Борисполі на 2019 

– 2020 роки» 

 Доповідав: Скрипачук Я.Ю. – начальник управління містобудування та 

архітектури 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

2. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

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

населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. Про надання дозволу управлінню освіти і науки міської ради на безоплатну передачу 

управлінню капітального будівництва міської ради проектно-кошторисної документації 

на «Капітальний ремонт харчоблоку Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 по вул. 

Глибоцька, 122 в м. Бориспіль Київської області» 

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

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - 4 (Панкявічене І.А. 

заявила про конфлікт інтересів) 

4. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам операції 

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

опинилися в складних життєвих обставинах 

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

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 листопада 2019 року                         № 

5051-66-VII «Про надання дозволу управлінню капітального будівництва міської ради 

на безоплатну передачу збудованих за бюджетні кошти об’єктів комунальної власності 

на баланс комунального підприємства «Виробниче управління комунального 

господарства» 

 Доповідав: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

передачу капітально відремонтованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної 

власності «Реконструкція централізованих систем водопостачання по вул. Лисенка до 

вул. Завокзальна в м. Бориспіль з переключенням всіх споживачів» на баланс 



комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» 

 Доповідав: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

7. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя вул. Сергія Оврашка, 1 

загальною площею 325,8 кв. м з Комунальним закладом Київської обласної ради 

«Київська обласна дитячо-юнацька спортивна школа» для проведення навчально-

тренувальних занять з боксу 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

8. Про надання згоди на прийняття безоплатно від Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій  до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя квартир по вул. Київський Шлях, 95 у м. Бориспіль  

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

9. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін до договору оренди нерухомого 

майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.03.2016 № 

537 по вул. Київський Шлях, 11 площею 74,2 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Алексфарм» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

10. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Головатого, 15 

площею 53,7 кв. м з Бориспільською міською організацією ветеранів України для 

розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

11. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін до договору оренди нерухомого 

майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 18.11.2019 № 

696 по вул. Головатого, 15 площею 142,2 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Елібуд-холдінг» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

12. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

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

площею 63,5 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 

13. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів, матеріалів 

та необоротних активів на баланс підприємства 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 

14. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,4261 га 

(кадастровий номер 3210500000:04:016:0006), що знаходиться в оренді фізичної особи-

підприємця Кисельова Олександра Анатолійовича 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 запропонований проект рішення – «ЗА» 

- одноголосно 

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

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

3210500000:02:006:0108) площею 0,0550 га для городництва громадянці Чеснішій 

Світлані Анатоліївні по вул. Олександра Невського, 3-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 

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

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

3210500000:11:001:0090) площею 0,0451 га для городництва громадянці Сліжовій 

Наталії Степанівні по вул. Антона Яцюти, 6-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 

17. Про припинення договору оренди землі від 18.08.2006, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Масаловим Олександром Михайловичем, на 

земельну ділянку площею 0,0080 га (кадастровий номер 3210500000:10:001:0054) під 

існуючим магазином на розі вулиць Головатого-Лютнева у м. Бориспіль та надання 

фізичній особі-підприємцю Масалову Олександру Михайловичу у користування на 

умовах оренди строком на 5 (п’ять) років земельної ділянки площею 0,0080 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:001:0054) під існуючим магазином по вул. 

Головатого, 36-г у м. Бориспіль  

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

18. Про розірвання договору оренди землі від 23.02.2005, укладеного між міською радою та 

Державним підприємством «Бориспільське лісове господарство», на земельну ділянку 

площею 0,2500 га (кадастровий номер 3210500000:06:001:0014) для проведення 

навантажувально-розвантажувальних робіт біля станції «Бориспіль» Південно-Західної 

залізниці у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

19. Про внесення змін до договору оренди землі від 27.04.2007, укладеного між міською 



радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ДАД СТРОЙ», на земельну 

ділянку площею 0,1600 га (кадастровий номер 3210500000:07:008:0009) під будівництво 

торгового центру по вул. Володимира Момота, 42/5 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення  (7%) – «ЗА» - одноголосно 

20. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 29.09.2008, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Тимошиком Миколою 

Івановичем, на земельну ділянку площею 0,0105 га (кадастровий номер 

3210500000:10:001:0056) для комерційного використання під існуючий торговий 

павільйон «Інтер’єр» на розі вулиць Головатого-Лютнева у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення  (5 років) – «ЗА» - 

одноголосно 

21. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 28.08.2006, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Тимошик Оленою Кирилівною, 

на земельну ділянку площею 0,0105 га (кадастровий номер 3210500000:10:001:0044) під 

існуючим торговим павільйоном «Інтер’єр» на розі вулиць Головатого-Лютнева у м. 

Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення (5 років) – «ЗА» - 

одноголосно 

22. Про визначення уповноважених органів управління при передачі в оренду 

комунального майна територіальної громади м. Бориспіль 

 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 безоплатну передачу виконаних на умовах 

співфінансування робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом основних засобів, на 

баланс ОСББ «Промінь-4» в м. Бориспіль 

 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

08.10.2012 № 411 по вул. Головатого, 19 площею 298,6 кв. м з громадською 

організацією «Спортивний клуб «Бориспіль-спорт» для проведення занять з футболу 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

25. 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 

26.12.2019 № 699 по вул. Київський Шлях, 73 площею 635,7 кв. м з управлінням 

містобудування та архітектури Бориспільської міської ради для розміщення службових 

приміщень 

 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 01.09.2009 № 248 по вул. Київський Шлях, 31 площею 283,5 

кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Аптека.194» для розміщення 

аптеки, що реалізує готові ліки, для розміщення суб’єкту господарювання, що діє на 

основі приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної практики та 

надання стоматологічних послуг 

 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

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

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

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

28. 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 

18.01.2017 № 590 по вул. Бежівка, 1 площею 22,1 кв. м  з приватним підприємством 

«Люксар» для здійснення діяльності з видання газет 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

29. Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради на передачу основних засобів 

та малоцінних необоротних матеріальних активів 

 Доповідав:  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

30. Про надання дозволу управлінню культури, молоді та спорту міської ради на 

безоплатну передачу управлінню капітального будівництва міської ради проектно-

кошторисної документації на «Капітальний ремонт покрівлі дитячої музичної школи по 

вул. Головатого, 46 в м. Бориспіль Київської області» 

 Доповідав: Погребна Н.В.– начальник управління культури, молоді та 

спорту 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року №2582-36-VІІ « 

Про затвердження цільової Програми розвитку цивільного захисту населення і 

територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2018-2020 роки» 

 Доповідав: Сьомак А.В.– начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

32. Про розгляд пропозицій постійних комісій Бориспільської міської ради щодо внесення 

змін до бюджету 2020 року 



 Доповідав: Боженко Є.П. – голова постійної комісії міської ради  з питань 

транспорту, торгівлі та побутового обслуговування населення 

 Заслухали: Депутата міської ради Мельника В.Й. щодо: належної 

організації дорожнього руху транспортного потоку на об’їзній 

дорозі біля Нової лінії; доцільності побудови нового корпусу 

БЛІЛ; закупівлі апарату для проведення еластографії. 

 Виступили: Панкявічене І.А., Деркач В.М., Локайчук Ю.В., Шабан К.С. 

 Вирішили: Рекомендувати внести зміни такі як: 

- Організація «Зеленої хвилі» - спеціального режиму 

роботи світлофорів у м.Бориспіль; 

- Розроблення схеми розширення Київського Шляху; 

- Облаштування камер спостереження на зупинках міста; 

- Виготовлення проектів та облаштування світлофорних 

об’єктів на перехресті вулиць Глибоцька- Польова, 

Ватутіна- Момота; 

- Виготовлення проекту реконструкції пішохідного 

переходу поблизу ЗОШ №3. 

Розглянути пропозицію щодо придбання апарату 

«Еластографії» на профільній постійній комісії з питань освіти, 

культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального 

захисту населення та охорони здоров’я та повідомити про 

результати розгляду. 

Питання щодо належної організації дорожнього руху 

транспортного потоку на об’їзній дорозі біля Нової лінії та 

доцільності побудови нового корпусу БЛІЛ розглянути на 

розширеній комісії з питань планування бюджету, економічної 

реформи. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


