
ПРОТОКОЛ № 91 
засідання постійної комісії міської ради 

 

13 березня 2020 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:11.00 

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                           Мельник В.Й 

                                                                                                                                Тимченко В.М                                                                                                           

Відсутні члени комісії:                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                Локайчук Ю.В 

                                                                                                                                Деркач 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 розгляд службової записки заступника міського голови Гопанчука Д.О. про 

терміни виконання документів 

 Доповідав: Шелухіна І.В.– керівник Бориспільського Центру надання 

адміністративних послуг 

2. Про затвердження цільової програми заходів з мобілізаційної підготовки на 2020-2022 

роки 

 Доповідав: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2019 року № 5144-67-VII 

«Про затвердження програми розвитку комунального некомерційного підприємства 

«Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської 

області на 2020-2022 роки» 

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

комунікацій з громадськістю 

4. Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на                      2015-

2020 роки 

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

населення 

5. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 
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 Доповідав: Даниленко Л.В. –начальник управління соціального захисту 

населення 

6. Про внесення змін до міської цільової програми «Громадський бюджет міста Борисполя 

на 2019 – 2023 роки» 

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

інвестиційної політики  

7. Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення 

прав дітей «Назустріч дітям» на 2018 - 2021 роки 

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

8. Інформація про хід виконання цільової програми профілактики злочинності та 

сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території міста 

Бориспіль на 2018-2020 роки за 2019 рік 

 Доповідав: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН 

9. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну  

дії договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади 

м. Борисполя від 01.04.2014 № 470 по вул. Сергія Камінського, 6 площею 317,7 кв. м з 

громадською організацією «Спортивний клуб «Бориспіль-спорт» для організації та 

проведення занять різними видами спорту 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

10. Про надання дозволу громадській організації «Бориспіль-спорт» на передачу в 

суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Сергія Камінського, 6 площею 317,7 кв. м товариству з обмеженою 

відповідальністю «ДЕНМАРК ІНВЕСТ» для організації та проведення занять різними 

видами спорту 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

11. Про надання згоди на безоплатне прийняття від Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України до комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя  державних квартир по вул. Київський Шлях, 

95, секція 6 у м. Бориспіль  

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

12. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

19.01.2015 № 503 по вул. Чехова, 2 площею 256,5 кв. м з комунальним закладом 

Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» для забезпечення діяльності служби екстреної медичної 

допомоги 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

13. 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 

01.04.2011 № 326 по вул. Київський Шлях, 11 площею 18,0 кв. м з комунальним 

підприємством «Бориспільська центральна аптека № 24» для розміщення аптечного 

пункту 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

14. Про надання дозволу Реабілітаційній установі для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені 

Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області на безоплатну 

передачу комунальному підприємству «Виробниче управління комунального 

господарства» транспортного засобу 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2020 року                     № 5417-



69-VІІ «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 01.04.2011 № 330 по вул. Нижній Вал, 2 площею 306,9 кв. м з акціонерним 

товариством «Державний ощадний банк України» для розміщення відділення банку та 

для розміщення банкомату» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

16. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу співвласникам 

багатоквартирних будинків міста Борисполя в особі уповноважених осіб капітальних 

інвестицій (проектно-кошторисна документація) та основних засобів (лічильники 

тепла) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

17. 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 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

18. 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 

01.04.2011 № 325 по вул. Нова 2, буд. 4 площею 10,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Романовою Тетяною Григорівною для надання побутових послуг 

населенню (пошиття та ремонт одягу) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

19. 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 

14.03.2017 № 595 по                             вул. Київський Шлях, 2-а площею 12,1 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Савоніком Олександром Анатолійовичем для надання 

побутових послуг населенню (ремонт електропобутових товарів) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

20. 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 

06.06.2014 № 474 у Соцмістечку, 350 площею 203,2 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Семеновою Юлією Василівною для проведення господарської діяльності з 

продажу продовольчих товарів, включаючи товари підакцизної групи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

21. Інформація про хід виконання цільової Програми заходів з мобілізаційної підготовки на 

2017-2019 роки за 2019 рік 

 Доповідає: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН 

22. 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 

29.12.2006 № 109 загальною площею 180,7 кв. м з Акціонерним товариством 

«УКРПОШТА» для розміщення об’єкту поштового зв’язку 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

23. Про надання дозволу Управляючому муніципальному комунальному підприємству-1 на 

списання транспортного засобу 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

24. Про припинення договору оренди землі від 17.06.2004, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «Бориспільсортнасіннєовоч», на 



земельну ділянку площею 0,02 га (кадастровий номер 3210500000:06:001:0001) для 

комерційного використання під будівництво павільйону-магазину по вул. 

Привокзальна, 4-а у м. Бориспіль та надання громадянину Вишнівському Олександру 

Степановичу у користування на умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної 

ділянки площею 0,02 га (кадастровий номер 3210500000:06:001:0001) для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі по вул. Привокзальна, 4-а у м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

25. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0789 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:004:0107), що знаходиться в оренді громадян 

Борисенко Сергія Івановича, Андріяш Валентини Павлівни для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (під існуючим об’єктом 

нерухомого майна (нежитлові приміщення блоку «Г» торгівельно-сервісного центру з 

ландшафтним кафе) по вул. Київський Шлях, 127-д у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

26. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 03.02.2010, укладеного 

між міською радою та громадянином Пилипенком Миколою Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0569 га (кадастровий номер 3210500000:07:003:0059) для 

городництва по вул. Горького, 20 у                           м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

27. Про внесення змін до договору оренди землі від 27.02.2014, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», 

на земельну ділянку площею 1,3022 га (кадастровий номер 3210500000:06:004:0060) для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (під об’єктом 

незавершеного будівництва) по вул. Головатого, 71-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

28. Про внесення змін до договору оренди землі від 05.12.2011, укладеного між міською 

радою та Бориспільським гаражним кооперативом «Автомотолюбитель-1», на земельну 

ділянку площею 2,2356 га (кадастровий номер 3210500000:06:045:0063) для гаражного 

будівництва по вул. Лютнева, 1-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

29. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.03.2012, укладеного 

між міською радою та громадянкою Корнєєвою Тетяною Григорівною, на земельну 

ділянку площею 0,0266 га (кадастровий номер 3210500000:07:002:0053) під існуючим 

майном (кафе «Фортуна» з магазином) по вул. Київський Шлях, 2-б у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

30. Про розірвання договору оренди землі від 22.12.2016, укладеного між міською радою та 

громадянином Карпенком Олександром Володимировичем, на земельну ділянку 

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3210500000:09:016:0027) для городництва по 

пров. Микити Стасюка, 13 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

31. Про розірвання договору оренди землі від 17.10.2007, укладеного між міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», на 

земельну ділянку площею 1,48 га (кадастровий номер 3210500000:06:018:0006) для 

будівництва житлово-торгівельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

32. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 08.02.2005, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Лук’янчуком Валерієм 

Володимировичем, на земельну ділянку площею 0,3450 га (кадастровий номер 

3210500000:03:009:0003) під розширення виробничого комплексу по вул. Завокзальна, 

35 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

33. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 23.02.2010, укладеного 



між міською радою та фізичною особою-підприємцем Масаловим Олександром 

Михайловичем, на земельну ділянку площею 0,3 га (кадастровий номер 

3210500000:12:002:0296) під будівництво міні СТО та готельного комплексу по вул. 

Харківська, 36 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

34. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 03.04.2012, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Паленко Світланою Георгіївною, 

на земельну ділянку площею 0,0010 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0059) під 

існуючим торговим павільйоном (побутові послуги-ремонт взуття) по вул. Нижній Вал, 

5-д                     у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 1,1156 га (кадастровий 

номер 3210500000:07:012:0058) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (під Бориспільською 

виробничою базою) по вул. Ватутіна, 71 у м. Бориспіль (землі промисловості, 

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

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

36. Про припинення договору оренди землі від 22.12.2014, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Кришталь Наталією Геннадіївною, на земельну 

ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3210500000:11:052:0033) для 

будівництва магазину з автобусною зупинкою на перехресті вулиць Суворова-Сосюри у 

м. Бориспіль та надання громадянину Кришталю Роману Григоровичу у користування 

на умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,1000 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:052:0033) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (магазин з автобусною зупинкою)                       по вул. Покровська, 

25-а у м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

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

3210500000:11:029:0036) площею 0,0123 га для городництва громадянці Бобровській 

Валентині Петрівні по пров. Свободи, 9-г у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

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

3210500000:11:029:0037) площею 0,0500 га для городництва громадянці Бобровській 

Валентині Петрівні по пров. Свободи, 9-в у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

39. Про внесення змін до договору оренди землі від 29.05.2006 укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАСКОР», на земельну ділянку 

площею 0,8606 га (кадастровий номер 3210500000:04:017:0007) та земельну ділянку 

площею 0,1397 га (кадастровий номер 3210500000:04:017:0006) під існуючим 

овочесховищем, фруктосховищем, конторою, сараєм цегляним (складом), складом для 

підсушки овочів, господарчим сараєм (посолочна), ваговою по вул. Привокзальна, 42 у 

м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

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

3210500000:12:004:0802) площею 0,0892 га для городництва громадянці Терещенко 



Маргариті Вікторівні по вул. Лобановського, 23 у м. Бориспіль  (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

41. Про припинення договору оренди землі від 21.07.2011, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Нагорним Володимиром Васильовичем, на земельну 

ділянку площею 0,0122 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0082) під будівництво 

торгово-офісного приміщення по вул. Франка (з прибудовою до житлового будинку № 

5) у м. Бориспіль та надання громадянці Кононенко Олені Вікторівні у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0122 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:009:0082) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (під будівництво торгово-офісного приміщення) по вул. Франка, 5-а у 

м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

42. Про розгляд листа Бориспільського спортивного клубу «Колос» щодо надання 

фінансової допомоги по виїзду і участі команди «Колос» м. Бориспіль на міжнародні 

змагання в Чехію 

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

спорту 

43. Про внесення змін до рішення міської ради від 08 серпня 2019 року № 4809-60-VII 

«Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 

Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради 

Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 

2019-2021 роки» 

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

комунікацій з громадськістю 

44. Про звернення депутата Мельника В.Й. 

 Доповідає: Мельник В.Й.- депутат Бориспільської міської ради 

45. Про звернення начальника управління соціального захисту щодо виділення коштів на 

виконання постанови Печерського районного суду в сумі 58 246 грн 

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

населення 

46. Про звернення начальника управління соціального захисту щодо виділення коштів на  

відшкодування витрат за надані послуги зв’язку пільговим категоріям громадян за 2019 

рік 

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

населення 

47. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської ради на безоплатну 

передачу транспортного засобу на баланс комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» 
 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

48. Інформація про хід виконання цільової Програми розвитку цивільного захисту 

населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2018-2020 роки за 2019 рік 

 Доповідає: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН, 

 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

1. Про розгляд службової записки заступника міського голови Гопанчука Д.О. про 

терміни виконання документів 

 Доповідає: Шелухіна І.В.– керівник Бориспільського Центру надання 



адміністративних послуг 

 Вирішили: прийняти до уваги інформацію про терміни виконання 

документів – «ЗА» - одноголосно 

2. Про затвердження цільової програми заходів з мобілізаційної підготовки на 2020-2022 

роки 

 Доповідає: Пасенко Л.В.- заступник міського голови,Сьомак А.В. – 

начальник відділу НС та ЦЗН, Гончаренко І.В.- начальник 

відділу економічної та інвестиційної політики  
 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення з можливим коригуванням– 

«ЗА» - одноголосно 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2019 року № 5144-67-VII 

«Про затвердження програми розвитку комунального некомерційного підприємства 

«Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської 

області на 2020-2022 роки» 

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

комунікацій з громадськістю 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

4. Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2015-2020 роки 

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

населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

5. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

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

населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

6. Про внесення змін до міської цільової програми «Громадський бюджет міста Борисполя 

на 2019 – 2023 роки» 

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

інвестиційної політики  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

7. Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення 

прав дітей «Назустріч дітям» на 2018 - 2021 роки 

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

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

8. Інформація про хід виконання цільової програми профілактики злочинності та 

сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території міста 

Бориспіль на 2018-2020 роки за 2019 рік 

 Доповідає: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН 

 Вирішили: прийняти до уваги інформацію про хід виконання цільової 

програми профілактики злочинності та сприяння діяльності 

правоохоронних органів Національної поліції на території 

міста Бориспіль на 2018-2020 роки за 2019 рік – «ЗА» - 

одноголосно 

https://bodia.online/viddil-ekonomichnoyi-politiki
https://bodia.online/viddil-ekonomichnoyi-politiki


9. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну  

дії договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади 

м. Борисполя від 01.04.2014 № 470 по вул. Сергія Камінського, 6 площею 317,7 кв. м з 

громадською організацією «Спортивний клуб «Бориспіль-спорт» для організації та 

проведення занять різними видами спорту 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

10. Про надання дозволу громадській організації «Бориспіль-спорт» на передачу в 

суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Сергія Камінського, 6 площею 317,7 кв. м товариству з обмеженою 

відповідальністю «ДЕНМАРК ІНВЕСТ» для організації та проведення занять різними 

видами спорту 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

11. Про надання згоди на безоплатне прийняття від Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України до комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя  державних квартир по вул. Київський Шлях, 

95, секція 6 у м. Бориспіль  

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

12. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

19.01.2015 № 503 по вул. Чехова, 2 площею 256,5 кв. м з комунальним закладом 

Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» для забезпечення діяльності служби екстреної медичної 

допомоги 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

13. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.04.2011 № 326 по вул. Київський Шлях, 11 площею 18,0 кв. м з комунальним 

підприємством «Бориспільська центральна аптека № 24» для розміщення аптечного 

пункту 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

   

14. Про надання дозволу Реабілітаційній установі для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені 

Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області на безоплатну 

передачу комунальному підприємству «Виробниче управління комунального 

господарства» транспортного засобу 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2020 року                     № 5417-

69-VІІ «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 01.04.2011 № 330 по вул. Нижній Вал, 2 площею 306,9 кв. м з акціонерним 

товариством «Державний ощадний банк України» для розміщення відділення банку та 

для розміщення банкомату» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

16. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу співвласникам 

багатоквартирних будинків міста Борисполя в особі уповноважених осіб капітальних 

інвестицій (проектно-кошторисна документація) та основних засобів (лічильники 

тепла) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

17. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів на баланс 

підприємств комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

18. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.04.2011 № 325 по вул. Нова 2, буд. 4 площею 10,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Романовою Тетяною Григорівною для надання побутових послуг 

населенню (пошиття та ремонт одягу) 

 Доповідає: 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 продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

14.03.2017 № 595 по                             вул. Київський Шлях, 2-а площею 12,1 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Савоніком Олександром Анатолійовичем для надання 

побутових послуг населенню (ремонт електропобутових товарів) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

20. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

06.06.2014 № 474 у Соцмістечку, 350 площею 203,2 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Семеновою Юлією Василівною для проведення господарської діяльності з 

продажу продовольчих товарів, включаючи товари підакцизної групи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

21. Інформація про хід виконання цільової Програми заходів з мобілізаційної підготовки на 

2017-2019 роки за 2019 рік 

 Доповідає: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН 



 Вирішили: прийняти до уваги інформацію про хід виконання цільової 

Програми заходів з мобілізаційної підготовки на 2017-2019 

роки за 2019 рік 

22. 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 

29.12.2006 № 109 загальною площею 180,7 кв. м з Акціонерним товариством 

«УКРПОШТА» для розміщення об’єкту поштового зв’язку 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

23. Про надання дозволу Управляючому муніципальному комунальному підприємству-1 на 

списання транспортного засобу 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - 3, «ПРОТИ»-1 

24. Про припинення договору оренди землі від 17.06.2004, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю «Бориспільсортнасіннєовоч», на 

земельну ділянку площею 0,02 га (кадастровий номер 3210500000:06:001:0001) для 

комерційного використання під будівництво павільйону-магазину по вул. 

Привокзальна, 4-а у м. Бориспіль та надання громадянину Вишнівському Олександру 

Степановичу у користування на умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної 

ділянки площею 0,02 га (кадастровий номер 3210500000:06:001:0001) для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі по вул. Привокзальна, 4-а у м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

25. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0789 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:004:0107), що знаходиться в оренді громадян 

Борисенко Сергія Івановича, Андріяш Валентини Павлівни для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (під існуючим об’єктом 

нерухомого майна (нежитлові приміщення блоку «Г» торгівельно-сервісного центру з 

ландшафтним кафе) по вул. Київський Шлях, 127-д у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«ПРОТИ»- 2 

26. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 03.02.2010, укладеного 

між міською радою та громадянином Пилипенком Миколою Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0569 га (кадастровий номер 3210500000:07:003:0059) для 

городництва по вул. Горького, 20 у                           м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

27. Про внесення змін до договору оренди землі від 27.02.2014, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», 

на земельну ділянку площею 1,3022 га (кадастровий номер 3210500000:06:004:0060) для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (під об’єктом 

незавершеного будівництва) по вул. Головатого, 71-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення (3%) – «ЗА» - одноголосно 



28. Про внесення змін до договору оренди землі від 05.12.2011, укладеного між міською 

радою та Бориспільським гаражним кооперативом «Автомотолюбитель-1», на земельну 

ділянку площею 2,2356 га (кадастровий номер 3210500000:06:045:0063) для гаражного 

будівництва по вул. Лютнева, 1-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

29. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.03.2012, укладеного 

між міською радою та громадянкою Корнєєвою Тетяною Григорівною, на земельну 

ділянку площею 0,0266 га (кадастровий номер 3210500000:07:002:0053) під існуючим 

майном (кафе «Фортуна» з магазином) по вул. Київський Шлях, 2-б у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

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

30. Про розірвання договору оренди землі від 22.12.2016, укладеного між міською радою та 

громадянином Карпенком Олександром Володимировичем, на земельну ділянку 

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3210500000:09:016:0027) для городництва по 

пров. Микити Стасюка, 13 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

31. Про розірвання договору оренди землі від 17.10.2007, укладеного між міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», на 

земельну ділянку площею 1,48 га (кадастровий номер 3210500000:06:018:0006) для 

будівництва житлово-торгівельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

32. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 08.02.2005, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Лук’янчуком Валерієм 

Володимировичем, на земельну ділянку площею 0,3450 га (кадастровий номер 

3210500000:03:009:0003) під розширення виробничого комплексу по вул. Завокзальна, 

35 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

33. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 23.02.2010, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Масаловим Олександром 

Михайловичем, на земельну ділянку площею 0,3 га (кадастровий номер 

3210500000:12:002:0296) під будівництво міні СТО та готельного комплексу по вул. 

Харківська, 36 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

34. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 03.04.2012, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Паленко Світланою Георгіївною, 

на земельну ділянку площею 0,0010 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0059) під 

існуючим торговим павільйоном (побутові послуги-ремонт взуття) по вул. Нижній Вал, 

5-д                     у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 



запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 1,1156 га (кадастровий 

номер 3210500000:07:012:0058) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (під Бориспільською 

виробничою базою) по вул. Ватутіна, 71 у м. Бориспіль (землі промисловості, 

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

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення  (10 років) – «ЗА» - 

одноголосно 

36. Про припинення договору оренди землі від 22.12.2014, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Кришталь Наталією Геннадіївною, на земельну 

ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3210500000:11:052:0033) для 

будівництва магазину з автобусною зупинкою на перехресті вулиць Суворова-Сосюри у 

м. Бориспіль та надання громадянину Кришталю Роману Григоровичу у користування 

на умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,1000 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:052:0033) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (магазин з автобусною зупинкою)                       по вул. Покровська, 

25-а у м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:11:029:0036) площею 0,0123 га для городництва громадянці Бобровській 

Валентині Петрівні по пров. Свободи, 9-г у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:11:029:0037) площею 0,0500 га для городництва громадянці Бобровській 

Валентині Петрівні по пров. Свободи, 9-в у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

39. Про внесення змін до договору оренди землі від 29.05.2006 укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАСКОР», на земельну ділянку 

площею 0,8606 га (кадастровий номер 3210500000:04:017:0007) та земельну ділянку 

площею 0,1397 га (кадастровий номер 3210500000:04:017:0006) під існуючим 

овочесховищем, фруктосховищем, конторою, сараєм цегляним (складом), складом для 

підсушки овочів, господарчим сараєм (посолочна), ваговою по вул. Привокзальна, 42 у 

м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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



3210500000:12:004:0802) площею 0,0892 га для городництва громадянці Терещенко 

Маргариті Вікторівні по вул. Лобановського, 23 у м. Бориспіль  (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

41. Про припинення договору оренди землі від 21.07.2011, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Нагорним Володимиром Васильовичем, на земельну 

ділянку площею 0,0122 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0082) під будівництво 

торгово-офісного приміщення по вул. Франка (з прибудовою до житлового будинку № 

5) у м. Бориспіль та надання громадянці Кононенко Олені Вікторівні у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0122 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:009:0082) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (під будівництво торгово-офісного приміщення) по вул. Франка, 5-а у 

м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

42. Про розгляд листа Бориспільського спортивного клубу «Колос» щодо надання 

фінансової допомоги по виїзду і участі команди «Колос» м. Бориспіль на міжнародні 

змагання в Чехію 

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

спорту 

 Вирішили: прийняти до уваги інформацію щодо надання фінансової 

допомоги по виїзду і участі команди «Колос» м. Бориспіль на 

міжнародні змагання в Чехію – «ЗА» - одноголосно 

43. Про внесення змін до рішення міської ради від 08 серпня 2019 року № 4809-60-VII 

«Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства 

Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради 

Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 

2019-2021 роки» 

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

комунікацій з громадськістю 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

44. Про звернення депутата Мельника В. Й. щодо: негайного будівництва лікувального 

корпусу з можливим коригуванням існуючого проекту в сумі 40 млн.грн; виділення 

коштів для підготовки проекту під будівництво будинку ветеранів з кількістю 

перебуваючи до 80 осіб (близько 1 млн.грн); виділення коштів в сумі 15 млн.грн для 

належної організації дорожнього руху транспортного потоку на об’їзній дорозі біля 

Нової лінії. 

 Доповідає: Мельник В.Й.- депутат Бориспільської міської ради 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропоноване звернення за наявності коштів при внесенні 

змін до бюджету– «ЗА» - одноголосно 

45. Про звернення начальника управління соціального захисту щодо виділення коштів на 

виконання постанови Печерського районного суду в сумі 58 246 грн 

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

населення 

 Вирішили: прийняти до уваги інформацію щодо виділення коштів на 

виконання постанови Печерського районного суду в сумі 

58 246 грн – «ЗА» - одноголосно 



46. Про звернення начальника управління соціального захисту щодо виділення коштів на  

відшкодування витрат за надані послуги зв’язку пільговим категоріям громадян за 2019 

рік 

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

населення 

 Вирішили: прийняти до уваги інформацію щодо виділення коштів на  

відшкодування витрат за надані послуги зв’язку пільговим 

категоріям громадян за 2019 рік – «ЗА» - одноголосно 

47. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської ради на безоплатну 

передачу транспортного засобу на баланс комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» 
 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

48. Інформація про хід виконання цільової Програми розвитку цивільного захисту 

населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2018-2020 роки за 2019 рік 

 Доповідає: Сьомак А.В. – начальник відділу НС та ЦЗН 

 Вирішили: прийняти до уваги інформацію про хід виконання цільової 

Програми заходів з мобілізаційної підготовки на 2017-2019 

роки за 2019 рік 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


