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Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                                Шабан К.С. 

 

Запрошені та присутні: Величко І.П. – начальник служби у справх дітей та сім’ї, Тисячна 

В.А. – в.о.начальника фінансового управління, Даниленко Л.В. – начальник управління 

соціального захисту населення, Тимошенко В.С. – начальник УКБ Толкач В.М. – 

начальник ГУ ЖКГ, Зайцев В.О. –начальник відділу землекористування, депутати міської 

ради.  

Порядок денний : 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2019                            № 5139-67-

VІІ «Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік» 

 Доповідає: Тисячна В.А. – в.о.начальника фінансового управління 

2. 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 

3. 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 

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

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

передачу капітально відремонтованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної 

власності «Водопониження та захист від підтоплення території ЗОШ по вул. В. Момота, 

1 у м. Бориспіль Київської області» на баланс комунального підприємства «Виробниче 

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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управління комунального господарства» 

 Доповідає: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

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

передачу капітально відремонтованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної 

власності «Поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Поповича в м. 

Бориспіль Київської області» на баланс комунального підприємства «Виробниче 

управління комунального господарства» 

 Доповідає: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

6. Про погодження отримання кредитного ліміту на поточний рахунок Управляючого 

муніципального комунального підприємства-1 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

7. Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ 

МЕРЕЖ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» в новій редакції 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

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

надзвичайних ситуацій  до комунальної власності територіальної громади міста 

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

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

9. Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» на списання основних засобів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

10. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 12.02.2007, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Сукач Оленою Андріївною, на 

земельну ділянку площею 0,2216 га (кадастровий номер 3210500000:07:008:0008) для 

комерційного використання (під автостоянку та автомагазин) по вул. Володимира 

Момота, 48-а у                    м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 01 квітня 2020 року                       № 

5574-72-VІІ «Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном 

комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль на період дії карантину» 

 Доповідає: 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 

01.06.2011 № 338 по                             вул. Київський  Шлях, 27 площею 4,7 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Вигівською Світланою Володимирівною для надання 

побутових послуг населенню (ремонт взуття) 

 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 

29.05.2017 № 600 по вул. Бежівка, 1 площею 185,7 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Голчанським Сергієм Олександровичем для здійснення виробничої 

діяльності з пошиття одягу та аксесуарів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

14. 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 

01.06.2011 № 337 по вул. Глибоцька, 81 площею 15,9 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Тимченко Іриною Олегівною для надання побутових послуг населенню 

(розміщення перукарні) 



 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

15. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської ради на вихід зі 

складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія-

Бориспіль» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

16. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 19.10.2006, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Тютюном Сергієм 

Михайловичем, на земельну ділянку площею 0,0120 га (кадастровий номер 

3210500000:10:006:0001) під існуючим  причепом-гриль по вул. Європейська біля 

магазину «Урожайний» у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

17. Про внесення змін до договору оренди землі від 06.10.2015, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 

«РОШЕН», на земельну ділянку площею 4,5 га (кадастровий номер 

3210500000:04:022:0001) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по                   вул. Привокзальна у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

18. Про внесення змін до договору оренди землі від 16.07.2018, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 

«РОШЕН», на земельну ділянку площею 3,1898 га (кадастровий номер 

3210500000:04:026:0006) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по                    вул. Широка у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

19. Про внесення змін до договору оренди землі від 12.09.2007, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 

«РОШЕН», на земельну ділянку площею 1,8105 га (кадастровий номер 

3210500000:04:026:0011) для будівництва виробничої бази в північно-східній 

промисловій зоні в районі вулиці Привокзальна у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

20. Про внесення змін до договору оренди землі від 18.09.2015, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 

«РОШЕН», на земельну ділянку площею 7,4518 га (кадастровий номер 

3210500000:04:022:0008) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по                   вул. Привокзальна, 82 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

21. Про внесення змін до договору оренди землі від 26.03.2007, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 

«РОШЕН», на земельну ділянку площею                 2,00 га (кадастровий номер 

3210500000:04:022:0004) для будівництва виробничої бази в північно-східній 

промисловій зоні у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

22. Про затвердження проекту землеустрою та наданняу користування на умовах оренди 

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 0,0150 га (кадастровий 

номер 3210500000:10:002:0037) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

громадянину Левітасу Ігорю Марковичу по вул. Київський Шлях у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

23. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 20.02.2009, укладеного 

між міською радою та громадянкою Лисенко Валентиною Іванівною, на земельну 

ділянку площею 0,06 га (кадастровий номер 3210500000:10:001:0114) для городництва 



по вул. Куйбишева, 26                                у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

24. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 23.04.2007, укладеного 

між міською радою та громадянином Ярмолою Петром Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0268 га (кадастровий номер 3210500000:11:045:0016) для 

городництва по вул. Ціолковського, 13                        у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

25. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 

КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» у користування на умовах оренди строком на 49 (сорок 

дев’ять) років земельної ділянки площею 7,061 га (кадастровий номер 

3210500000:04:019:0001) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (для виробничих потреб) по вул. Привокзальна, 46 у м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

26. Про надання згоди на безоплатне прийняття від товариства з обмеженою 

відповідальністю «БМК ТРІАДА» та товариства з обмеженою відповідальністю «ДБК» 

до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя однокімнатної 

квартири № 36 по вул. Привокзальна, 2В/3 у житловому комплексі «СОНЯЧНИЙ» м. 

Бориспіль  

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

27. Про нарахування орендної плати за договорами на тимчасове користування місцями 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами у місті Борисполі 

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

архітектури 

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 

01.08.2014 № 479 по вул. Сергія Камінського, 11/1 площею 19,7 кв. м з фізичною 

особою-підприємцем Григорів Романом Васильовичем для надання побутових послуг 

населенню (ремонт взуття) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

29. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2017 № 1875-25-VII «Про 

затвердження договору виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою 

міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» 

 Доповідає: Тисячна В.А. – в.о.начальника фінансового управління 

30. Про внесення змін до кошторису управління містобудування і архітектури 

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

архітектури 

 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2019                            № 5139-67-

VІІ «Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік» 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 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 

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

населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 



запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. 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 

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

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

передачу капітально відремонтованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної 

власності «Водопониження та захист від підтоплення території ЗОШ по вул. В. Момота, 

1 у м. Бориспіль Київської області» на баланс комунального підприємства «Виробниче 

управління комунального господарства» 

 Доповідає: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

передачу капітально відремонтованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної 

власності «Поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Поповича в м. 

Бориспіль Київської області» на баланс комунального підприємства «Виробниче 

управління комунального господарства» 

 Доповідає: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

6. Про погодження отримання кредитного ліміту на поточний рахунок Управляючого 

муніципального комунального підприємства-1 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

7. Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ 

МЕРЕЖ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» в новій редакції 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

   

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

надзвичайних ситуацій  до комунальної власності територіальної громади міста 

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

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

9. Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж 

«Бориспільтепломережа» на списання основних засобів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

10. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 12.02.2007, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Сукач Оленою Андріївною, на 

земельну ділянку площею 0,2216 га (кадастровий номер 3210500000:07:008:0008) для 

комерційного використання (під автостоянку та автомагазин) по вул. Володимира 

Момота, 48-а у                    м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 



11. Про внесення змін до рішення міської ради від 01 квітня 2020 року                       № 

5574-72-VІІ «Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном 

комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль на період дії карантину» 

 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 

01.06.2011 № 338 по                             вул. Київський  Шлях, 27 площею 4,7 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Вигівською Світланою Володимирівною для надання 

побутових послуг населенню (ремонт взуття) 

 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 

29.05.2017 № 600 по вул. Бежівка, 1 площею 185,7 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Голчанським Сергієм Олександровичем для здійснення виробничої 

діяльності з пошиття одягу та аксесуарів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

14. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.06.2011 № 337 по вул. Глибоцька, 81 площею 15,9 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Тимченко Іриною Олегівною для надання побутових послуг населенню 

(розміщення перукарні) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

15. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської ради на вихід зі 

складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія-

Бориспіль» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

16. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 19.10.2006, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Тютюном Сергієм 

Михайловичем, на земельну ділянку площею 0,0120 га (кадастровий номер 

3210500000:10:006:0001) під існуючим  причепом-гриль по вул. Європейська біля 

магазину «Урожайний» у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

17. Про внесення змін до договору оренди землі від 06.10.2015, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 

«РОШЕН», на земельну ділянку площею 4,5 га (кадастровий номер 

3210500000:04:022:0001) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 



промисловості по                   вул. Привокзальна у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

18. Про внесення змін до договору оренди землі від 16.07.2018, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 

«РОШЕН», на земельну ділянку площею 3,1898 га (кадастровий номер 

3210500000:04:026:0006) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по                    вул. Широка у м. Бориспіль 

 Доповідає: 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 12.09.2007, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 

«РОШЕН», на земельну ділянку площею 1,8105 га (кадастровий номер 

3210500000:04:026:0011) для будівництва виробничої бази в північно-східній 

промисловій зоні в районі вулиці Привокзальна у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

20. Про внесення змін до договору оренди землі від 18.09.2015, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 

«РОШЕН», на земельну ділянку площею 7,4518 га (кадастровий номер 

3210500000:04:022:0008) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по                   вул. Привокзальна, 82 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

21. Про внесення змін до договору оренди землі від 26.03.2007, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 

«РОШЕН», на земельну ділянку площею                 2,00 га (кадастровий номер 

3210500000:04:022:0004) для будівництва виробничої бази в північно-східній 

промисловій зоні у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

22. Про затвердження проекту землеустрою та наданняу користування на умовах оренди 

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки площею 0,0150 га (кадастровий 

номер 3210500000:10:002:0037) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

громадянину Левітасу Ігорю Марковичу по вул. Київський Шлях у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

23. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 20.02.2009, укладеного 

між міською радою та громадянкою Лисенко Валентиною Іванівною, на земельну 

ділянку площею 0,06 га (кадастровий номер 3210500000:10:001:0114) для городництва 

по вул. Куйбишева, 26                                у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 



запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

24. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 23.04.2007, укладеного 

між міською радою та громадянином Ярмолою Петром Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0268 га (кадастровий номер 3210500000:11:045:0016) для 

городництва по вул. Ціолковського, 13                        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 надання товариству з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 

КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» у користування на умовах оренди строком на 49 (сорок 

дев’ять) років земельної ділянки площею 7,061 га (кадастровий номер 

3210500000:04:019:0001) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (для виробничих потреб) по вул. Привокзальна, 46 у м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення  (10 р) – «ЗА» - одноголосно 

26. Про надання згоди на безоплатне прийняття від товариства з обмеженою 

відповідальністю «БМК ТРІАДА» та товариства з обмеженою відповідальністю «ДБК» 

до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя однокімнатної 

квартири № 36 по вул. Привокзальна, 2В/3 у житловому комплексі «СОНЯЧНИЙ» м. 

Бориспіль  

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

27. Про нарахування орендної плати за договорами на тимчасове користування місцями 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами у місті Борисполі 

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

архітектури 

 Вирішили: Дане питання відправити на довивчення– «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 

01.08.2014 № 479 по вул. Сергія Камінського, 11/1 площею 19,7 кв. м з фізичною 

особою-підприємцем Григорів Романом Васильовичем для надання побутових послуг 

населенню (ремонт взуття) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

29. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2017 № 1875-25-VII «Про 

затвердження договору виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою 

міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» 

 Доповідає: Тисячна В.А. – в.о.начальника фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

30. Про внесення змін до кошторису управління містобудування і архітектури 

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

архітектури 

 Вирішили: Погодити внесення змін – «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. 

 

 

 

 

 

 

 


