
ПРОТОКОЛ № 86 
засідання постійної комісії міської ради 

 

4 листопада 2019 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:15.00 

                                                                                            каб. 103 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                           Мельник В.Й 

                                                                                                                            Тимченко В.М 

                                                                                                                                Деркач В.М.                                                                                                                                                                                                                         

 

Відсутні члени комісії:                                                                                 .                                                                                        

                                                                                                                                 Локайчук Ю.В 

                                                                                                                                  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 № 4012-50-VІІ «Про бюджет 

міста Борисполя на 2019 рік» 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року                       № 

2574-36-VII «Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного 

підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 роки» 

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

комунікацій з громадськістю 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2015 № 18-2-VІІ «Про 

затвердження Програми інформування громадськості щодо діяльності органів 

місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки» 

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

комунікацій з громадськістю 

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

роки 

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

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 

6. 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 справах дітей та сім’ї 

7. Про надання дозволу управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на 

безоплатну передачу транспортного засобу Бориспільському міському центру туризму 

та краєзнавства учнівської молоді Бориспільської міської ради Київської області 

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

8. Про визначення розпорядника, замовника та кінцевого бенефіціара бюджетних коштів 

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

економічної політики 

9. Про затвердження Угоди про передачу коштів позики 

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

економічної політики 

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

передачу капітально відремонтованого та відреставрованого за бюджетні кошти об’єкту 

комунальної власності «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт 

дошкільного навчального закладу «Теремок» по вул. Михайла Калмикова, 8 в м. 

Бориспіль Київської області (коригування)» на баланс управління освіти і науки 

Бориспільської міської ради 

 Доповідає: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

11. 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 Комсомольського озера в м. 

Бориспіль Київської області» на баланс комунального підприємства «Виробниче 

управління комунального господарства» 

 Доповідає: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

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

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

притулку для тварин по вул. Гоголя, 63 в                         м. Борисполі Київської області» 

на баланс комунального підприємства «Виробниче управління комунального 

господарства» 

 Доповідає: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

13. 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» 

 Доповідає: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

14. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя – автобусної зупинки з диспетчерською 

та навісом по вул. Київський Шлях, 2/6 площею 23,7 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Автосервіс» для розміщення автостанції 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

15. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя від приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» основних 

засобів по об’єкту «Будівництво двох багатоквартирних житлових будинків з 



вбудовано-прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями по вул. Шевченка, 

165-А та пров. Старовокзальний, 6 у м. Бориспіль» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

16. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя від 

товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕГАС БУД» 

основних засобів по об’єкту «Будівництво житлового комплексу з торговими 

приміщеннями та дошкільним навчальним закладом комбінованого типу (ясла-садок) з 

денним перебуванням дітей від 100 до 160 місць за адресою м. Бориспіль,                       

вул. Червоноармійська, пров. Новий, вул. Франка, вул. Нова (будинок                    № 1), 

черга І» Реконструкція ВЗВ 1 з заміною насосного агрегату 8НД8 на каскадну насосну 

станцію за адресою: м. Бориспіль, вул. Гоголя, 6а» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

17. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін до договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 16.05.2013 № 435 по вул. Шевченка, 4 з виконавчим комітетом 

Бориспільської міської ради для розміщення структурних підрозділів виконавчого 

комітету (відділу ведення Державного реєстру виборців та реєстраційної служби міської 

ради) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

18. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 16.10.2009 № 255 по вул. Сергія Камінського, 6 загальною площею 610,5 

кв. м з Київським обласним військовим комісаріатом для розміщення службових 

приміщень, підготовки та проведення мобілізації, підготовки молоді до військової 

служби, проведення призову на військову службу 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

19. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Виробниче управління 

коммунального господарства» в новій редакції 

 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 

23.12.2016 № 583 у Соцмістечку, 350 площею 142,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Воронченко Галиною Олександрівною для торгівлі непродовольчою 

групою товарів, канцтоварами та надання освітніх послуг 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

21. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 24.10.2016 № 571 по вул. Ватутіна, 69 площею 93,7 кв. м з 

благодійним фондом «Древляни» для розміщення благодійної організації на площі, що 

не використовується для провадження підприємницької діяльності 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

22. 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 133,3 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Елібуд-Холдінг» для 

надання освітніх послуг 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

23. Про надання дозволу комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне 



управління» на передачу основних засобів комунальному підприємству «Виробниче 

управління комунального господарства» 

 Доповідає: 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, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 01.11.2016 № 572 (частину металевої димової 

труби) по вул. Глібова, 3 з приватним акціонерним товариством «Київстар» для 

розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного 

зв’язку (для розміщення антени) 

 Доповідає: 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 

15.11.2016 № 575 (частину металевої димової труби) по вул. Глібова, 3 з товариством з 

обмеженою відповідальністю «лайфселл» для розміщення операторів телекомунікацій, 

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

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

26. Про передачу зовнішніх мереж газопостачання комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя акціонерному товариству «Оператор газорозподільної 

системи «Київоблгаз»  на праві господарського відання 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

27. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області 

 Доповідає: 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 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 10.01.2007 № 089 по вул. Головатого, 15 площею 242,5 кв. м з 

приватним підприємством «Престиж плюс» для здійснення торгівлі непродовольчою 

групою товарів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

29. 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 01.08.2016 № 555 по вул. Київський Шлях, 27 площею 25,2 

кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ РЕМБУДШЛЯХ» для 

розміщення офісу 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

30. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя від Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Київській області держаного майна  

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

31. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 29.12.2006 № 120 по вул. Шевченка, 4 площею 14,6 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Скибуном Анатолієм Петровичем для здійснення 

спеціалізованої медичної практики за спеціальністю «Отоларингологія» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 



32. 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. Київський Шлях, 

11 площею 54,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Спаською Олександрою 

Вікторівною для розміщення приватного закладу охорони здоров’я 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

33. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 25.12.2006 № 072 по вул. Київський Шлях, 2-а площею 358,8 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Тименком Тарасом Миколайовичем для торгівлі 

непродовольчою групою товарів, канцтоварами та надання освітніх послуг 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

34. 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 08.01.2014 № 461 по вул. Київський Шлях, 2-а площею 56,9 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Тименком Тарасом Миколайовичем для надання 

освітніх послуг 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

35. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Головатого, 19 площею 298,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Усатюком Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення 

занять з танцювального мистецтва) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

36. 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 62,9 кв. м з фізичною особою-підприємцем Шамриковим Іваном Сергійовичем 

для надання освітніх послуг (проведення занять з програмування) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

37. Про внесення змін до договору оренди землі від 14.03.2006, укладеного між міською 

радою та фізичною особою-підприємцем Штепою Клавдією Володимирівною, на 

земельну ділянку площею 0,0287 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0062) під 

існуючим торговим павільйоном по вул. Нова 2, 1 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

38. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 07.09.2009, укладеного 

між міською радою та відкритим акціонерним товариством «Спеціалізована пересувна 

механізована колона № 30», на земельну ділянку площею 0,7248 га (кадастровий номер 

3210500000:07:006:0009) під існуючим приміщенням виробничої бази по вул. 

Запорізька, 10 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

39. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 09.11.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Айрапетяном Ашотом 

Армаісовичем, на земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 

3210500000:04:029:0005) під будівництво станції технічного обслуговування по вул. 

Шевченка, 104-д у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

40. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 24.10.2016, укладеного 

між міською радою та громадянкою Кураковою Оленою Миколаївною, на земельну 



ділянку площею 0,0181 га (кадастровий номер 3210500000:04:042:0082) для 

городництва по вул. Кооперативна, 34-а у                  м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

41. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.12.2009, укладеного 

між міською радою та спільним Українсько-Польським підприємством «Дабл Ч», на 

земельну ділянку площею 0,0400 га (кадастровий номер 3210500000:04:003:0009) під 

розміщення виробничої бази по вул. Тельмана, 37 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

42. Про внесення змін у рішення міської ради від 05 березня 2019 року                        № 

4162-53-VII «Про поновлення договору оренди землі від 23.02.2012, укладеного між 

міською радою та приватним акціонерним товариством «Управління виробничих 

технологій - «Сервіс», на земельну ділянку площею 1,9644 га (кадастровий номер 

3210500000:04:022:0007) під будівництво авто гаража, цеху по виробництву 

металоконструкцій та складських приміщень по вул. Привокзальна, 46 у м. Бориспіль» 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

43. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 15.11.2005, укладеного 

між міською радою та приватним підприємством «БОРИСПІЛЬАВТОГАЗ», на 

земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 3210500000:07:001:0001) під 

будівництво АЗП скрапленим газом та пункту переобладнання двигунів на зріджений 

газ (пропан-бутан) по вул. Київський Шлях, 2/15 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

44. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 26.11.2014, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Андреєвим Володимиром 

Миколайовичем, на земельну ділянку площею 0,2700 га (кадастровий номер 

3210500000:07:009:0053) для комерційного використання (під нежитловими 

приміщеннями: готель, дві будівлі відпочинку, котельня) по вул. Ботанічна, 1/7 у м. 

Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

45. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 30.10.2007, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Горіною Таїсою Василівною, на 

земельну ділянку площею 0,0164 га (кадастровий номер 3210500000:07:002:0006) під 

існуючим магазином-павільйоном по вул. Київський Шлях, 2/2-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

46. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 17.11.2014, укладеного 

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

Володимировичем, на земельну ділянку площею 0,6391 га (кадастровий номер 

3210500000:03:009:0002) під виробничим приміщенням концентрату білкового по вул. 

Завокзальна, 35 у                               м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

47. Про припинення договору оренди землі від 25.02.2014, укладеного між міською радою 

та громадянином Цимбал Миколою Даниловичем, на земельну ділянку площею 0,0600 

га (кадастровий номер 3210500000:09:043:0031) під городництво по вул. Будьонного, 30 

у                         м. Бориспіль та надання громадянину Цимбал Миколі Даниловичу у 

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

0,0600 га (кадастровий номер 3210500000:09:043:0031) для городництва по вул. 

Черешнева, 30 у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

48. Про припинення договору оренди землі від 28.04.2014, укладеного між міською радою 

та комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна контора – 1», на земельні 

ділянки площею 0,0077 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0093) та площею 

0,0060 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0094) для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Франка, 2 у м. Бориспіль  



 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

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

3210500000:09:078:0057) площею 0,0287 га для городництва громадянину Тичкіну 

Сергію Миколайовичу по вул. Білоозерська, 61/1 у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

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

3210500000:09:057:0065) площею 0,0894 га для городництва громадянці Линник Вірі 

Олексіївні по вул. Чкалова, 24-а у                  м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:06:035:0042) площею 0,0567 га для городництва громадянину Гальченку 

Юрію Анатолійовичу по                            вул. Шевченка, 159-б у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

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

3210500000:11:042:0059) площею 0,0165 га для городництва громадянці Вишнівській 

Ніні Василівні по вул. Сєрова, 2-г у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

м.Бориспіль на 2015-2019 роки 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

54. Про затвердження Програми фінансування супутніх витрат, пов’язаних з будівництвом, 

реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів інфраструктури міста Борисполя на 

2019-2021 роки 

 Доповідав: Гончаренко І.В. - начальник відділу економічної 

та інвестиційної політики  

55. Про внесення змін до річного розпису асигнувань управління соціального захисту 

населення 

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

населення 

56. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 06.11.2014 укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс АсМАП 

України», на земельну ділянку по вул. Михайла Калмикова, 49 у м.Бориспіль 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VІІ «Про бюджет 

міста Борисполя на 2019 рік» 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення ( – «ЗА» - одноголосно 

Пропозиції: капітальний ремонт сміттєвого майданчика по вул. 

Ватутіна 99 



2. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року                                           

№ 2574-36-VII «Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного 

підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 роки» 

 

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

комунікацій з громадськістю 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2015 № 18-2-VІІ «Про 

затвердження Програми інформування громадськості щодо діяльності органів 

місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки» 

 Доповідав: 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 

 Доповідав: 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 

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

населення 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

Пропозиції: Смірновому С. підготувати документи на 

матеріальну допомогу 

6. 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 

7. Про надання дозволу управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на 

безоплатну передачу транспортного засобу Бориспільському міському центру туризму 

та краєзнавства учнівської молоді Бориспільської міської ради Київської області 

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

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

8. Про визначення розпорядника, замовника та кінцевого бенефіціара бюджетних коштів 

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

економічної політики 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

9. Про затвердження Угоди про передачу коштів позики 

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

економічної політики 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 



запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

передачу капітально відремонтованого та відреставрованого за бюджетні кошти об’єкту 

комунальної власності «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт 

дошкільного навчального закладу «Теремок» по вул. Михайла Калмикова, 8 в м. 

Бориспіль Київської області (коригування)» на баланс управління освіти і науки 

Бориспільської міської ради 

 Доповідав: Тимошенко В.С. – начальник УКБ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

11. 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 Комсомольського озера в м. 

Бориспіль Київської області» 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 

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

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

притулку для тварин по вул. Гоголя, 63 в                         м. Борисполі Київської області» 

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 

13. 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 

14. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя – автобусної зупинки з диспетчерською 

та навісом по вул. Київський Шлях, 2/6 площею 23,7 кв. м з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Автосервіс» для розміщення автостанції 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

15. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя від приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» основних 

засобів по об’єкту «Будівництво двох багатоквартирних житлових будинків з 

вбудовано-прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями по вул. Шевченка, 

165-А та пров. Старовокзальний, 6 у м. Бориспіль» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

16. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя від 

товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВЕГАС БУД» 

основних засобів по об’єкту «Будівництво житлового комплексу з торговими 

приміщеннями та дошкільним навчальним закладом комбінованого типу (ясла-садок) з 



денним перебуванням дітей від 100 до 160 місць за адресою м. Бориспіль,                       

вул. Червоноармійська, пров. Новий, вул. Франка, вул. Нова (будинок                    № 1), 

черга І» Реконструкція ВЗВ 1 з заміною насосного агрегату 8НД8 на каскадну насосну 

станцію за адресою: м. Бориспіль, вул. Гоголя, 6а» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії запропонований проект рішення – «ЗА» 

- одноголосно 

17. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін до договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 16.05.2013 № 435 по вул. Шевченка, 4 з виконавчим комітетом 

Бориспільської міської ради для розміщення структурних підрозділів виконавчого 

комітету (відділу ведення Державного реєстру виборців та реєстраційної служби міської 

ради) 

 Доповідав: 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 договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 16.10.2009 № 255 по вул. Сергія Камінського, 6 загальною площею 610,5 

кв. м з Київським обласним військовим комісаріатом для розміщення службових 

приміщень, підготовки та проведення мобілізації, підготовки молоді до військової 

служби, проведення призову на військову службу 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

19. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Виробниче управління 

коммунального господарства» в новій редакції 

 Доповідав: 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 

23.12.2016 № 583 у Соцмістечку, 350 площею 142,5 кв. м з фізичною особою-

підприємцем Воронченко Галиною Олександрівною для торгівлі непродовольчою 

групою товарів, канцтоварами та надання освітніх послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

21. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 24.10.2016 № 571 по вул. Ватутіна, 69 площею 93,7 кв. м з 

благодійним фондом «Древляни» для розміщення благодійної 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 (на 1 рік) – «ЗА» - 

одноголосно 

22. 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 133,3 кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «Елібуд-Холдінг» для 

надання освітніх послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

23. Про надання дозволу комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне 

управління» на передачу основних засобів комунальному підприємству «Виробниче 

управління комунального господарства» 

 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, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 01.11.2016 № 572 (частину металевої димової 

труби) по вул. Глібова, 3 з приватним акціонерним товариством «Київстар» для 

розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого мобільного 

зв’язку (для розміщення антени) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення за умови проведення замірів 

протягом 1 місяця – «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 

15.11.2016 № 575 (частину металевої димової труби) по вул. Глібова, 3 з товариством з 

обмеженою відповідальністю «лайфселл» для розміщення операторів телекомунікацій, 

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

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення за умови проведення замірів 

протягом 1 місяця – «ЗА» - одноголосно 

26. Про передачу зовнішніх мереж газопостачання комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя акціонерному товариству «Оператор газорозподільної 

системи «Київоблгаз»  на праві господарського відання 

 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 безоплатну передачу основних засобів на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

28. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 10.01.2007 № 089 по вул. Головатого, 15 площею 242,5 кв. м з 

приватним підприємством «Престиж плюс» для здійснення торгівлі непродовольчою 



групою товарів 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

29. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.08.2016 № 555 по вул. Київський Шлях, 27 площею 25,2 

кв. м з товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ РЕМБУДШЛЯХ» для 

розміщення офісу 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

30. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Борисполя від Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Київській області держаного майна  

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

31. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 29.12.2006 № 120 по вул. Шевченка, 4 площею 14,6 кв. м з 

фізичною особою-підприємцем Скибуном Анатолієм Петровичем для здійснення 

спеціалізованої медичної практики за спеціальністю «Отоларингологія» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

32. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Київський Шлях, 

11 площею 54,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Спаською Олександрою 

Вікторівною для розміщення приватного закладу охорони здоров’я 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

33. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 25.12.2006 № 072 по вул. Київський Шлях, 2-а площею 358,8 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Тименком Тарасом Миколайовичем для торгівлі 

непродовольчою групою товарів, канцтоварами та надання освітніх послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

34. 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 08.01.2014 № 461 по вул. Київський Шлях, 2-а площею 56,9 

кв. м з фізичною особою-підприємцем Тименком Тарасом Миколайовичем для надання 

освітніх послуг 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 



 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

35. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Головатого, 19 площею 298,6 кв. м з фізичною особою-підприємцем 

Усатюком Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення 

занять з танцювального мистецтва) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

36. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

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

площею 62,9 кв. м з фізичною особою-підприємцем Шамриковим Іваном Сергійовичем 

для надання освітніх послуг (проведення занять з програмування) 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

37. Про внесення змін до договору оренди землі від 14.03.2006, укладеного між міською 

радою та фізичною особою-підприємцем Штепою Клавдією Володимирівною, на 

земельну ділянку площею 0,0287 га (кадастровий номер 3210500000:10:003:0062) під 

існуючим торговим павільйоном по вул. Нова 2, 1 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

38. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 07.09.2009, укладеного 

між міською радою та відкритим акціонерним товариством «Спеціалізована пересувна 

механізована колона № 30», на земельну ділянку площею 0,7248 га (кадастровий номер 

3210500000:07:006:0009) під існуючим приміщенням виробничої бази по вул. 

Запорізька, 10 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

39. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 09.11.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Айрапетяном Ашотом 

Армаісовичем, на земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 

3210500000:04:029:0005) під будівництво станції технічного обслуговування по вул. 

Шевченка, 104-д у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

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

одноголосно 

40. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 24.10.2016, укладеного 

між міською радою та громадянкою Кураковою Оленою Миколаївною, на земельну 

ділянку площею 0,0181 га (кадастровий номер 3210500000:04:042:0082) для 

городництва по вул. Кооперативна, 34-а у                  м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

 

41. 

Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 01.12.2009, укладеного 

між міською радою та спільним Українсько-Польським підприємством «Дабл Ч», на 



земельну ділянку площею 0,0400 га (кадастровий номер 3210500000:04:003:0009) під 

розміщення виробничої бази по вул. Тельмана, 37 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

42. Про внесення змін у рішення міської ради від 05 березня 2019 року                        № 

4162-53-VII «Про поновлення договору оренди землі від 23.02.2012, укладеного між 

міською радою та приватним акціонерним товариством «Управління виробничих 

технологій - «Сервіс», на земельну ділянку площею 1,9644 га (кадастровий номер 

3210500000:04:022:0007) під будівництво авто гаража, цеху по виробництву 

металоконструкцій та складських приміщень по вул. Привокзальна, 46 у м. Бориспіль» 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення  (5%) – «ЗА» - одноголосно 

43. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 15.11.2005, укладеного 

між міською радою та приватним підприємством «БОРИСПІЛЬАВТОГАЗ», на 

земельну ділянку площею 0,2000 га (кадастровий номер 3210500000:07:001:0001) під 

будівництво АЗП скрапленим газом та пункту переобладнання двигунів на зріджений 

газ (пропан-бутан) по вул. Київський Шлях, 2/15 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення  (на 3 роки) – «ЗА» - 

одноголосно 

44. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 26.11.2014, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Андреєвим Володимиром 

Миколайовичем, на земельну ділянку площею 0,2700 га (кадастровий номер 

3210500000:07:009:0053) для комерційного використання (під нежитловими 

приміщеннями: готель, дві будівлі відпочинку, котельня) по вул. Ботанічна, 1/7 у м. 

Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

45. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 30.10.2007, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Горіною Таїсою Василівною, на 

земельну ділянку площею 0,0164 га (кадастровий номер 3210500000:07:002:0006) під 

існуючим магазином-павільйоном по вул. Київський Шлях, 2/2-а у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

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

одноголосно 

46. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 17.11.2014, укладеного 

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

Володимировичем, на земельну ділянку площею 0,6391 га (кадастровий номер 

3210500000:03:009:0002) під виробничим приміщенням концентрату білкового по вул. 

Завокзальна, 35 у                               м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

47. Про припинення договору оренди землі від 25.02.2014, укладеного між міською радою 

та громадянином Цимбал Миколою Даниловичем, на земельну ділянку площею 0,0600 

га (кадастровий номер 3210500000:09:043:0031) під городництво по вул. Будьонного, 30 

у                         м. Бориспіль та надання громадянину Цимбал Миколі Даниловичу у 



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

0,0600 га (кадастровий номер 3210500000:09:043:0031) для городництва по вул. 

Черешнева, 30 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 

48. Про припинення договору оренди землі від 28.04.2014, укладеного між міською радою 

та комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна контора – 1», на земельні 

ділянки площею 0,0077 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0093) та площею 

0,0060 га (кадастровий номер 3210500000:10:009:0094) для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Франка, 2 у м. Бориспіль  

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:09:078:0057) площею 0,0287 га для городництва громадянину Тичкіну 

Сергію Миколайовичу по вул. Білоозерська, 61/1 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 

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

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

3210500000:09:057:0065) площею 0,0894 га для городництва громадянці Линник Вірі 

Олексіївні по вул. Чкалова, 24-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 

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:06:035:0042) площею 0,0567 га для городництва громадянину Гальченку 

Юрію Анатолійовичу по                            вул. Шевченка, 159-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 (на 10 років) – «ЗА» - 

одноголосно 

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

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

3210500000:11:042:0059) площею 0,0165 га для городництва громадянці Вишнівській 

Ніні Василівні по вул. Сєрова, 2-г 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 

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

м.Бориспіль на 2015-2019 роки 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 



запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

54. Про затвердження Програми фінансування супутніх витрат, пов’язаних з будівництвом, 

реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів інфраструктури міста Борисполя на 

2019-2021 роки 

 Доповідав: Гончаренко І.В. - начальник відділу економічної 

та інвестиційної політики  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

55. Про внесення змін до річного розпису асигнувань управління соціального захисту 

населення 

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

населення 

 Вирішили: погодити зміни до річного розпису асигнувань управління 

соціального захисту населення – «ЗА» - одноголосно 

56. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 06.11.2014 укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс АсМАП 

України», на земельну ділянку по вул. Михайла Калмикова, 49 у м.Бориспіль 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

57. Про погодження Реабілітаційній установі для осіб з інвалідністю «Наш Дім» імені 

Валентини Бондаренко внесення змін до кошторису загального фонду  по КПКВК МБ 

0813105 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: Погодити Реабілітаційній установі для осіб з інвалідністю 

«Наш Дім» імені Валентини Бондаренко внесення змін до 

кошторису загального фонду  по КПКВК МБ 0813105 –                  

«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


