
ПРОТОКОЛ № 88 
засідання постійної комісії міської ради 

 

9 грудня 2019 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:14.30 

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                           Мельник В.Й 

                                                                                                                      Грона М.І                                                                      

                                                                                                                                Деркач В.М.                                                                                                                                                                                                                         

 

Відсутні члени комісії:                                                                                 .                                                                                        

                                                                                                                                 Локайчук Ю.В 

                                                                                                                                Тимченко В.М.               

 

Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                                Шабан К.С. 

 

Запрошені та присутні: Заєць С.М. – начальник фінансового управління, Даниленко Л.В. 

– начальник управління соціального захисту населення, Толкач В.М. – начальник ГУ 

ЖКГ, Зайцев В.О. – в.о. начальника відділу землекористування, Петруша Т.В. – начальник 

відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Сьомак А.В. – 

начальник відділу НС та ЦЗН, депутати міської ради.  

Порядок денний : 

1. Про 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 

2. Про затвердження міської програми забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет на 2020 рік 

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

комунікацій з громадськістю 

3. 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 

4. Про внесення змін до міської цільової програми з надання соціальної та правової 

допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній 

операції, та їх сім’ям на 2018 - 2020 роки 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VІІ СКЛИКАННЯ 
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 Доповідає: Величко І.П. – начальник служби у справах дітей та сім’ї 

5. Про встановлення розміру пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста Борисполя Релігійній громаді Святого Духа парафії 

Української православної церкви Київського патріархату при здійсненні нового 

будівництва церкви по                                        вул. Покровська, 42-а у місті Борисполі 

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

інвестиційної політики 

6. 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 

7. Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Борисполя на 2020-2024 роки 

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

інвестиційної політики 

8. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя комунальному некомерційному підприємству «Бориспільський 

стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області в оперативне 

управління 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

9. Про надання дозволу комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал» на списання основних засобів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

10. Про прогноз міського бюджету міста Борисполя на 2021-2022 роки 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

11. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності  територіальної громади 

міста Борисполя управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради  в 

оперативне управління 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

12. 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. Київський Шлях, 73 площею 635,7 кв. м з управлінням 

містобудування та архітектури Бориспільської міської ради для розміщення службових 

приміщень 

 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 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 03.09.2007№ 173 по вул. Шевченка, 6-а площею 102,8 кв. м з 

комунальним підприємством «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» для 

здійснення господарської діяльності – проведення технічної інвентаризації об’єктів 

нерухомого майна 

 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 

06.06.2013 № 431 по вул. Бежівка, 1 площею 85,5 кв. м з Бориспільською міською 

організацією ветеранів України для здійснення статутної діяльності Бориспільської 

міської організації ветеранів України 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 



15. Про затвердження договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя, укладеного між головним управлінням 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради та фізичною 

особою-підприємцем Вигівською Світланою Володимирівною по вул. Київський Шлях, 

27 площею 32,8 кв. м для розміщення торговельного об’єкту з продажу непродовольчих 

товарів дитячого асортименту 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

16. 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 

10.04.2012 № 382 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 площею 113,7 кв. м з виконавчим 

комітетом Бориспільської міської ради для розміщення трудового архіву виконавчого 

комітету Бориспільської міської ради 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

17. 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 

01.04.2016 № 541 по вул. Київський Шлях, 73 площею 103,8 кв. м з виконавчим 

комітетом Бориспільської міської ради для розміщення 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 терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

16.05.2013 № 435 по вул. Шевченка, 4 площею 206,3 кв. м 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 

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 

01.11.2016 № 574 (частину металевої димової труби) по вул. Глібова, 3 з приватним 

акціонерним товариством «ВФ Україна» для розміщення операторів телекомунікацій, 

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

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

20. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 27.11.2018 № 632 по 

вул. Європейська, 6 площею 50,8 кв. м з відділом державного архітектурно-

будівельного контролю Бориспільської міської ради для здійснення діяльності 

відповідно до Положення 

 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

23.02.2007 № 140 по вул. Київський Шлях, 31 площею 129,1 кв. м з громадською 

організацією «Фонд підтримки молоді та культури «Добродій» для зберігання і 

розподілу гуманітарної допомоги дітям-інвалідам, їх сім’ям та малозабезпеченим 

жителям міста 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

22. 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 03.05.2012 № 389 по вул. Київський Шлях, 72 площею 466,2 

кв. м з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в 

Київській області для розміщення Бориспільського міськрайонного суду Київської 

області 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

23. 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 30.10.2018 № 625 по вул. Головатого, 32-б площею 952,8 кв. м з 

Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною школою для проведення освітньої, 

навчально-тренувальної та спортивної роботи 

 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 21.11.2016 № 580 по вул. 1 Травня, 4 загальною площею 201,5 кв. м з 

комунальним закладом Київської обласної ради «Київська обласна дитячо-юнацька 

спортивна школа» для проведення навчально-тренувальних занять з боксу 

 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 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 09.01.2013 № 426 по вул. Сергія Оврашка, 1 площею 325,8 кв. 

м з Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною школою для проведення навчально-

тренувальних занять відділень вільної боротьби та боксу 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

26. Про передачу Бориспільській районній раді медичної субвенції 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

27. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін та продовження терміну дії 

договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади                         м. Борисполя від 05.07.2018 № 619 по вул. 

Головатого, 19 загальною площею 137,2 кв. м з Комунальною установою 

«Бориспільський інклюзивно-ресурсний центр» Бориспільської міської ради Київської 

області для здійснення діяльності відповідно до статуту 

 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 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 01.04.2016 № 543 по вул. Котляревського, 1 загальною площею 164,3 кв. 

м з комунальним закладом Київської обласної ради «Київське обласне бюро судово-

медичної експертизи» для виконання судово-медичних експертиз 

 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

08.12.2009 № 260 по вул. Київський Шлях, 108 площею 78,6 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для занять народного хореографічного 

ансамблю «Міленіум» 



 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

30. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

07.08.2012 № 391 по вул. Київський Шлях, 87 площею 48,6 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи 

 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

07.08.2012 № 392 по вул. Соборна, 3 площею 49,8 кв. м з управлінням культури, молоді 

та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти Бориспільської дитячої 

музичної школи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

32. 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 

02.01.2013 № 418 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 46,3 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи 

 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

05.01.2015 № 496 по вул. Головатого, 19 площею 48,7 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти Бориспільської 

дитячої музичної школи 

 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

02.01.2018 № 605 по вул. Київський Шлях, 108 площею 50,5 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для організації та проведення навчально-

виховних заходів серед учнівської молоді 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

35. 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 

01.11.2019 № 691 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 33,0 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

36. 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 

01.11.2019 № 692 по вул. Робітнича, 30 площею 40,4 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти Бориспільської 

дитячої музичної школи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

37. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 



індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.08.2012 № 396 по вул. Сергія Камінського, 11 площею 

202,5 кв. м з Центральним міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби 

у м. Києві та Київській області для розміщення Бориспільського районного відділу 

Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та 

Київській області 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

38. 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 

17.07.2019 № 667 по                            вул. Київський Шлях, 27 площею 25,0 кв. м з 

Центральним міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби у м. Києві 

та Київській області для розміщення Управління міграційного контролю, протидії 

нелегальній міграції та реадмісії Центрального міжрегіонального управління Державної 

міграційної служби у м. Києві та Київській області 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

39. 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 18.03.2019 № 647 по вул. Героїв Небесної Сотні, 8-б загальною площею 

81,1 кв. м з Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської міської ради 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» для 

розміщення службових автомобілів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

40. 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 01.02.2018 № 607 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 загальною площею 

95,6 кв. м з Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської міської ради 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» для 

розміщення службових приміщень 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

41. Про передачу субвенції Бориспільській районній раді 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

42. 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 21.12.2015 № 526 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 49,7 кв. м з 

Національним авіаційним університетом для надання освітніх послуг 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

43. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.09.2007 № 170 по вул. Сергія Камінського, 6 площею 323,5 

кв. м з реабілітаційною установою змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш 

дім» імені Валентини Бондаренко для соціальної реабілітації, надання різноманітних 

послуг, видів та форм соціальної допомоги дітям та молоді з особливими потребами 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

44. 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 02.07.2008 № 204 по вул. Сергія Камінського, 6 площею 41,8 



кв. м з реабілітаційною установою змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш 

дім» імені Валентини Бондаренко для розміщення товарно-матеріальних цінностей 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

45. 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 26.04.2017 № 598 по вул. Гагаріна, 1 площею 22,1 кв. м з Головним 

управлінням Національної поліції в Київській області для розміщення структурних 

підрозділів Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції 

в Київській області 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

46. 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 26.04.2017 № 599 по вул. Френкеля, 2 площею 41,6 кв. м з Головним 

управлінням Національної поліції в Київській області для розміщення сектору 

ювенальної превенції Бориспільського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

47. 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, 

2-а площею 23,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Савоніком Олександром 

Анатолійовичем для надання побутових послуг населенню (ремонт електропобутових 

товарів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

48. 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 12.03.2013 № 427 по вул. Бежівка, 1 площею 86,7 кв. м зі службою у 

справах дітей та сім’ї міської ради для розміщення служби у справах дітей та сім’ї 

міської ради 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

49. 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 02.06.2008 № 197 по вул. Київський Шлях, 33 площею 184,07 

кв. м з комунальним підприємством «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» для надання послуг 

з телерадіомовлення у м. Борисполі, зйомок та монтажу відеопродукції 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

50. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.02.2010 № 282 по вул. Головатого, 89 площею 249,3 кв. м з 

Бориспільським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) для розміщення службових приміщень 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

51. 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 30.06.2009 № 243 по вул. Соборна, 8 площею 80,4 кв. м з 

Бориспільським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання 



соціальних послуг) для розміщення службових приміщень 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

52. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Тименку Тарасу Миколайовичу на 

передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя                                  по вул. Київський Шлях, 2-а площею 30,0 кв. 

м фізичній особі-підприємцю Крутню Євгенію Анатолійовичу для продажу товарів 

непродовольчої групи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

53. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Тименку Тарасу Миколайовичу на 

передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя                                      по вул. Київський Шлях, 2-а площею 60,0 

кв. м  фізичній особі-підприємцю Кузьменку Сергію Анатолійовичу для продажу 

товарів непродовольчої групи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

54. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Тименко Тарасу Миколайовичу на 

передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя                                      по вул. Київський Шлях, 2-а площею 30,9 

кв. м фізичній особі-підприємцю Губі Ірині Миколаївні для надання освітніх послуг 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

55. 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 04.12.2009 № 262 по вул. Київський Шлях, 27 площею 89,1 кв. м з 

управлінням капітального будівництва міської ради для розміщення службових 

приміщень 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

56. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.03.2013 № 429 по вул. Європейська, 4, вул. Європейська, 6, 

вул. Київський Шлях, 81 загальною площею 309,1 кв. м з Бориспільським міським 

центром спорту та фізичного здоров’я населення для проведення спортивних учбово-

тренувальних занять серед молоді з настільного тенісу, для розміщення шахового клубу 

та для проведення навчально-тренувальної, спортивної та культурно-масової роботи 

серед молоді 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

57. 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 

19.05.2016 № 548 по                              вул. Київський Шлях, 2-а площею 359,0 кв. м з 

Бориспільським міським центром спорту та фізичного здоров’я населення для занять 

фізичною культурою та спортом 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

58. 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№ 471 по вул. Сергія Камінського, 6 площею 171,2 кв. м з Комунальним 

некомерційним підприємством Бориспільської районної ради Київської області 

«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для проведення 

медичних оглядів допризовників, призовників та інших категорій населення 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

59. 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 01.04.2016 № 544 по вул. Котляревського, 1 загальною площею 766,0 кв. 

м з Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської районної ради 

Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для 

розміщення відділень (патологоанатомічного відділення м. Бориспіль та 

Бориспільського району) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

60. 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 23.01.2017 № 585 по вул. Котляревського, 1 загальною площею 742,3 кв. 

м з Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської районної ради 

Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для 

розміщення фтизіатричного кабінету з рентген діагностичним обладнанням 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

61. Про надання дозволу Комунальному некомерційному підприємству Бориспільської 

районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області 

«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на передачу в 

суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Київський Шлях, 24 площею 627,4 кв. м Комунальному 

некомерційному підприємству «Бориспільський стоматологічний центр» для 

здійснення діяльності відповідно до статуту 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

62. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін та продовження терміну дії 

договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 02.01.2013 № 434 по вул. Київський Шлях, 45, 

вул. Франка, 7 загальною площею 263,5 кв. м з Головним територіальним управлінням 

юстиції у Київській області для розміщення Бориспільського міськрайонного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану та Бориспільської міської державної 

нотаріальної контори 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

63. Про надання дозволу управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської 

ради на безоплатну передачу транспортного засобу на баланс комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»  

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

64. Про припинення договору оренди землі від 16.11.2004, укладеного між міською радою 

та приватним підприємством «Фірма «Пвіта» та надання дозволу публічному 

акціонерному товариству «МТБ БАНК» на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди площею 1,2160 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                                     

вул. Завокзальна, 41 у м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

65. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 17.02.2010, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Шепелем Андрієм Борисовичем, 

на земельну ділянку площею 0,0185 га (кадастровий номер 3210500000:11:044:0001) під 

торговим павільйоном (магазин) по вул. Котовського, 81-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

66. Про припинення договору оренди землі від 05.12.2018, укладеного між міською радою 

та громадянкою Зайцевою Ніною Миронівною, на земельну ділянку площею 0,0030 га 



(кадастровий номер 3210500000:10:006:0008) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (під існуючим магазином) по вул. Шевченка, 6/1 у м. Бориспіль та 

надання громадянці Зайцевій Вікторії Андріївні у користування на умовах оренди 

строком на 5 (п’ять) років земельної ділянки площею 0,0030 га (кадастровий номер 

3210500000:10:006:0008) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під 

існуючим магазином) по вул. Шевченка, 6/1 у м. Бориспіль    (землі житлової та 

громадської забудови) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

67. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 28.12.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Квантрішвілі Олексієм 

Ілікоєвичем, на земельну ділянку площею 0,0278 га (кадастровий номер 

3210500000:10:009:0078) під будівництво піцерії з облаштуванням дитячого 

майданчика на розі вулиць Нижній Вал - Франка у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

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

3210500000:02:004:0152) площею 0,0700 га для городництва громадянину Ярмоленку 

Дмитру Остаповичу по                          пров. Шолохова, 6-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

69. Про надання громадянину Єзєрскому Віктору у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,8778 га (кадастровий номер 

3210500000:03:007:0002) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по                   вул. Завокзальна, 67 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання у користування 

на умовах оренди строком на 2 (два) роки земельної ділянки площею 0,1000 га 

(кадастровий номер 3210500000:09:062:0067) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам 

Дубині Юрію Григоровичу, Ридьку Євгенію Миколайовичу по вул. Коцюбинського, 

165 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0355 га (кадастровий номер 

3210500000:09:054:0081) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянці Сухіновій Катерині 

Миколаївні по                    вул. Європейська, 50/1 у м. Бориспіль (землі житлової та 

громадської забудови) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0500 га (кадастровий номер 

3210500000:06:033:0082) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови громадянину Бігуну Василю Володимировичу по вул. Глібова, 6-

а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

73. Про припинення договору оренди землі від 18.07.2011, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю              Науково-виробничий центр 

«Євродім», на земельну ділянку площею 0,0785 га (кадастровий номер 

3210500000:07:001:0023) під існуючою автозаправною станцією по пров. Аеродромний, 

2-а у м. Бориспіль та надання товариству з обмеженою відповідальністю Науково-



виробничий центр «Євродім» у користування на умовах оренди строком на 5 (п’ять) 

років земельної ділянки площею 0,0785 га (кадастровий номер 3210500000:07:001:0023) 

під існуючою автозаправною станцією по                   пров. Аеродромний, 2-а у м. 

Бориспіль (землі транспорту) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

74. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 14.09.2017, укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Стеровакс-

Україна», на земельну ділянку площею 9,9298 га (кадастровий номер 

3210500000:03:007:0003) під об’єктом нерухомого майна (склад паливно-мастильних 

матеріалів та непродовольчих матеріалів) по вул. Запорізька, 34-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

75. Про припинення договору оренди землі від 30.06.2009, укладеного між міською радою 

та громадянином Ціликом Миколою Івановичем, на земельну ділянку площею 0,0304 га 

(кадастровий номер 3210500000:09:012:0019) для городництва по вул. Тургенєва, 80-а у 

м. Бориспіль та надання громадянину Цілику Миколі Івановичу у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0304 га 

(кадастровий номер 3210500000:09:012:0019) для городництва по вул. Тургенєва, 80-а у 

м. Бориспіль (землі сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

76. Про припинення договору оренди землі від 30.06.2009, укладеного між міською радою 

та громадянином Ціликом Олександром Івановичем, на земельну ділянку площею 

0,0304 га (кадастровий номер 3210500000:09:012:0020) для городництва по вул. 

Тургенєва, 80 у м. Бориспіль та надання громадянину Цілику Олександру Івановичу у 

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

0,0304 га (кадастровий номер 3210500000:09:012:0020) для городництва по вул. 

Тургенєва, 80 у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

77. Про припинення договору оренди землі від 30.06.2009, укладеного між міською радою 

та громадянином Ціликом Володимиром Івановичем, на земельну ділянку площею 

0,0401 га (кадастровий номер 3210500000:09:012:0018) для городництва по вул. 

Тургенєва, 80-б у м. Бориспіль та надання громадянину Цілику Володимиру Івановичу 

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

площею 0,0401 га (кадастровий номер 3210500000:09:012:0018) для городництва по вул. 

Тургенєва, 80-б у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

78. Про внесення змін до 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 Покровська - 

Сосюри у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

строком на 25 (двадцять п’ять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:06:035:0041) площею 0,0713 га для городництва громадянину Турлу 

Володимиру Івановичу по                                вул. Шевченка, 151-г у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

80. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 липня 2019 року                     № 4709-

59-VII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання у користування на умовах 

оренди строком на 3 (три) роки земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ХЛІБОРОБ» площею 0,9870 га (кадастровий номер 



3210500000:07:006:0006) для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Новопрорізна, 8-а  у м. 

Бориспіль» 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

81. 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 

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

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

3210500000:10:028:0036) площею 0,0616 га для городництва громадянці Каленюк Ользі 

Миколаївні по пров. Гоголя, 15-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського 

призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

83. Про надання громадянці Зайцевій Вікторії Андріївні у користування на умовах оренди 

строком на 5 (п’ять) років земельної ділянки площею 0,0063 га (кадастровий номер 

3210500000:03:011:0006) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під 

існуючим магазином) по                          вул. Завокзальна, 10-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельних ділянок загальною площею 0,0065 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії по вул. Голосіївська у м. Бориспіль (землі 

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

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

85. Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

86. Про розірвання договору оренди землі від 16.03.2005, укладеного між міською радою та 

малим приватним підприємством «Орфей», на земельну ділянку площею 0,0029 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:002:0016) під існуючий торговий павільйон для 

комерційний послуг по                                      вул. Лютнева, 16-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

87. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 27.12.2004, укладеного 

між міською радою та малим приватним підприємством «Орфей», на земельну ділянку 

площею 0,0028 га (кадастровий номер 3210500000:07:006:0012) під існуючий торговий 

павільйон для комерційних послуг по вул. Київський Шлях, 16-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

88. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 03.12.2009, укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕТ СЕРВІС 

УКРАЇНА», на земельну ділянку площею 0,0461 га (кадастровий номер 

3210500000:04:013:0002) під магазином по вул. Тельмана, 2 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

89. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 17.12.2004, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Маруничем Миколою 

Степановичем, на земельну ділянку площею 0,0182 га (кадастровий номер 

3210500000:11:020:0010) під існуючий торговий павільйон «Світанок» для 

комерційного використання по вул. Київський Шлях, 159-д у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 



90. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки із земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), що перебуває 

у власності громадянки Романенко Владислави Анатоліївни площею 0,0447 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:003:0211) по                   пров. Кооперативний, 5-а  у 

м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

91. 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 

92. Про внесення змін до Програми забезпечення міста Борисполя  

якісною питною водою на 2006-2020 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

93. Про надання головному спеціалісту відділу з питань комунальної власності та житлово-

комунального господарства головного управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради Байдіній Оксані Іванівні повноважень на 

представництво інтересів міської ради у комунальному підприємстві «Бориспільське 

бюро технічної інвентаризації», реєстраційній службі Бориспільської міської ради 

Київської області та будь-яких інших суб’єктах державної реєстрації щодо здійснення 

реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна за територіальною громадою міста 

Борисполя 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

94. Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній 

власності територіальної громади міста Бориспіль та підлягають приватизації у 2020 

році 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

95. Про надання дозволу головному управлінню  

житлово-комунального господарства виконавчого комітету  

міської ради на безоплатну передачу основних засобів та необоротних  

активів на баланс виконавчого комітету міської ради 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

96. 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 

97. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2015 № 19-2-VІІ «Про 

затвердження Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами 

громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та 

сприяння розвитку демократизації суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 роки» 

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

комунікацій з громадськістю 

98. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2015 № 20-2-VІІ «Про 

затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед містом Борисполем на                   2016-2020 роки» 

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

комунікацій з громадськістю 

99. Про внесення змін до програми розвитку системи освіти міста Борисполя на 2018 – 

2022 роки 



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

100. Про затвердження організаційної структури та штатної чисельності управління освіти і 

науки міської ради з 1 січня 2020 року 

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

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

 

1. 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 

2. Про затвердження міської програми забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет на 2020 рік 

 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 

3. 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 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

4. Про внесення змін до міської цільової програми з надання соціальної та правової 

допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній 

операції, та їх сім’ям на 2018 - 2020 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 

5. Про встановлення розміру пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста Борисполя Релігійній громаді Святого Духа парафії 

Української православної церкви Київського патріархату при здійсненні нового 

будівництва церкви по                                        вул. Покровська, 42-а у місті Борисполі 

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

інвестиційної політики 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

6. 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 (додаток) – «ЗА» - 

одноголосно 

7. Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 



Борисполя на 2020-2024 роки 

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

інвестиційної політики 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

8. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Борисполя комунальному некомерційному підприємству «Бориспільський 

стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області в оперативне 

управління 

 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 водопровідно-каналізаційного 

господарства «Бориспільводоканал» 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 прогноз міського бюджету міста Борисполя на 2021-2022 роки 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

11. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності  територіальної громади 

міста Борисполя управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради  в 

оперативне управління 

 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 укладення договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Київський Шлях, 73 площею 635,7 кв. м з управлінням 

містобудування та архітектури Бориспільської міської ради для розміщення службових 

приміщень 

 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 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 03.09.2007№ 173 по вул. Шевченка, 6-а площею 102,8 кв. м з 

комунальним підприємством «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» для 

здійснення господарської діяльності – проведення технічної інвентаризації об’єктів 

нерухомого майна 

 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 

06.06.2013 № 431 по вул. Бежівка, 1 площею 85,5 кв. м з Бориспільською міською 

організацією ветеранів України для здійснення статутної діяльності Бориспільської 



міської організації ветеранів України 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

15. Про затвердження договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя, укладеного між головним управлінням 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради та фізичною 

особою-підприємцем Вигівською Світланою Володимирівною по вул. Київський Шлях, 

27 площею 32,8 кв. м для розміщення торговельного об’єкту з продажу непродовольчих 

товарів дитячого асортименту 

 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 продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

10.04.2012 № 382 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 площею 113,7 кв. м з виконавчим 

комітетом Бориспільської міської ради для розміщення трудового архіву виконавчого 

комітету Бориспільської міської ради 

 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 продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.04.2016 № 541 по вул. Київський Шлях, 73 площею 103,8 кв. м з виконавчим 

комітетом Бориспільської міської ради для розміщення реєстраційної служби міської 

ради 

 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 

16.05.2013 № 435 по вул. Шевченка, 4 площею 206,3 кв. м 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 

 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 

01.11.2016 № 574 (частину металевої димової труби) по вул. Глібова, 3 з приватним 

акціонерним товариством «ВФ Україна» для розміщення операторів телекомунікацій, 

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

 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 договору оренди нерухомого майна 



комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 27.11.2018 № 632 по 

вул. Європейська, 6 площею 50,8 кв. м з відділом державного архітектурно-

будівельного контролю Бориспільської міської ради для здійснення діяльності 

відповідно до Положення 

 Доповідає: 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

23.02.2007 № 140 по вул. Київський Шлях, 31 площею 129,1 кв. м з громадською 

організацією «Фонд підтримки молоді та культури «Добродій» для зберігання і 

розподілу гуманітарної допомоги дітям-інвалідам, їх сім’ям та малозабезпеченим 

жителям міста 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

22. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 03.05.2012 № 389 по вул. Київський Шлях, 72 площею 466,2 

кв. м з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в 

Київській області для розміщення Бориспільського міськрайонного суду Київської 

області 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

23. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 30.10.2018 № 625 по вул. Головатого, 32-б площею 952,8 кв. м з 

Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною школою для проведення освітньої, 

навчально-тренувальної та спортивної роботи 

 Доповідає: 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 21.11.2016 № 580 по вул. 1 Травня, 4 загальною площею 201,5 кв. м з 

комунальним закладом Київської обласної ради «Київська обласна дитячо-юнацька 

спортивна школа» для проведення навчально-тренувальних занять з боксу 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

25. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 09.01.2013 № 426 по вул. Сергія Оврашка, 1 площею 325,8 кв. 

м з Бориспільською дитячо-юнацькою спортивною школою для проведення навчально-

тренувальних занять відділень вільної боротьби та боксу 



 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

26. Про передачу Бориспільській районній раді медичної субвенції 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 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 внесення змін та продовження терміну дії 

договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади                         м. Борисполя від 05.07.2018 № 619 по вул. 

Головатого, 19 загальною площею 137,2 кв. м з Комунальною установою 

«Бориспільський інклюзивно-ресурсний центр» Бориспільської міської ради Київської 

області для здійснення діяльності відповідно до статуту 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

28. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 01.04.2016 № 543 по вул. Котляревського, 1 загальною площею 164,3 кв. 

м з комунальним закладом Київської обласної ради «Київське обласне бюро судово-

медичної експертизи» для виконання судово-медичних експертиз 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

29. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

08.12.2009 № 260 по вул. Київський Шлях, 108 площею 78,6 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для занять народного хореографічного 

ансамблю «Міленіум» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

30. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

07.08.2012 № 391 по вул. Київський Шлях, 87 площею 48,6 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи 

 Доповідає: 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

07.08.2012 № 392 по вул. Соборна, 3 площею 49,8 кв. м з управлінням культури, молоді 

та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти Бориспільської дитячої 

музичної школи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 



 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

32. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

02.01.2013 № 418 по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 площею 46,3 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи 

 Доповідає: 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

05.01.2015 № 496 по вул. Головатого, 19 площею 48,7 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти Бориспільської 

дитячої музичної школи 

 Доповідає: 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 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

02.01.2018 № 605 по вул. Київський Шлях, 108 площею 50,5 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для організації та проведення навчально-

виховних заходів серед учнівської молоді 

 Доповідає: 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 продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.11.2019 № 691 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 33,0 кв. м з управлінням 

культури, молоді та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти 

Бориспільської дитячої музичної школи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

36. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.11.2019 № 692 по вул. Робітнича, 30 площею 40,4 кв. м з управлінням культури, 

молоді та спорту міської ради для надання послуг з музичної освіти Бориспільської 

дитячої музичної школи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

37. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.08.2012 № 396 по вул. Сергія Камінського, 11 площею 

202,5 кв. м з Центральним міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби 



у м. Києві та Київській області для розміщення Бориспільського районного відділу 

Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та 

Київській області 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

38. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

17.07.2019 № 667 по                            вул. Київський Шлях, 27 площею 25,0 кв. м з 

Центральним міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби у м. Києві 

та Київській області для розміщення Управління міграційного контролю, протидії 

нелегальній міграції та реадмісії Центрального міжрегіонального управління Державної 

міграційної служби у м. Києві та Київській області 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

39. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 18.03.2019 № 647 по вул. Героїв Небесної Сотні, 8-б загальною площею 

81,1 кв. м з Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської міської ради 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» для 

розміщення службових автомобілів 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

40. 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 01.02.2018 № 607 по вул. Героїв Небесної Сотні, 18 загальною площею 

95,6 кв. м з Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської міської ради 

«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» для 

розміщення службових приміщень 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

41. Про передачу субвенції Бориспільській районній раді 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

42. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 21.12.2015 № 526 по вул. Київський Шлях, 97-а площею 49,7 кв. м з 

Національним авіаційним університетом для надання освітніх послуг 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

43. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 



громади м. Борисполя від 01.09.2007 № 170 по вул. Сергія Камінського, 6 площею 323,5 

кв. м з реабілітаційною установою змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш 

дім» імені Валентини Бондаренко для соціальної реабілітації, надання різноманітних 

послуг, видів та форм соціальної допомоги дітям та молоді з особливими потребами 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

44. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 02.07.2008 № 204 по вул. Сергія Камінського, 6 площею 41,8 

кв. м з реабілітаційною установою змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш 

дім» імені Валентини Бондаренко для розміщення товарно-матеріальних цінностей 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

45. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 26.04.2017 № 598 по вул. Гагаріна, 1 площею 22,1 кв. м з Головним 

управлінням Національної поліції в Київській області для розміщення структурних 

підрозділів Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції 

в Київській області 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

46. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 26.04.2017 № 599 по вул. Френкеля, 2 площею 41,6 кв. м з Головним 

управлінням Національної поліції в Київській області для розміщення сектору 

ювенальної превенції Бориспільського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Київській області 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

47. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на укладення договору оренди нерухомого майна 

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

2-а площею 23,5 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 

48. 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 12.03.2013 № 427 по вул. Бежівка, 1 площею 86,7 кв. м зі службою у 

справах дітей та сім’ї міської ради для розміщення служби у справах дітей та сім’ї 

міської ради 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  



 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

49. 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 02.06.2008 № 197 по вул. Київський Шлях, 33 площею 184,07 

кв. м з комунальним підприємством «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» для надання послуг 

з телерадіомовлення у м. Борисполі, зйомок та монтажу відеопродукції 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

50. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.02.2010 № 282 по вул. Головатого, 89 площею 249,3 кв. м з 

Бориспільським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) для розміщення службових приміщень 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

51. 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 30.06.2009 № 243 по вул. Соборна, 8 площею 80,4 кв. м з 

Бориспільським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) для розміщення службових приміщень 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

52. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Тименку Тарасу Миколайовичу на 

передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя                                  по вул. Київський Шлях, 2-а площею 30,0 кв. 

м фізичній особі-підприємцю Крутню Євгенію Анатолійовичу для продажу товарів 

непродовольчої групи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

53. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Тименку Тарасу Миколайовичу на 

передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя                                      по вул. Київський Шлях, 2-а площею 60,0 

кв. м  фізичній особі-підприємцю Кузьменку Сергію Анатолійовичу для продажу 

товарів непродовольчої групи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

54. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Тименко Тарасу Миколайовичу на 

передачу в суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя                                      по вул. Київський Шлях, 2-а площею 30,9 

кв. м фізичній особі-підприємцю Губі Ірині Миколаївні для надання освітніх послуг 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 



55. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 04.12.2009 № 262 по вул. Київський Шлях, 27 площею 89,1 кв. м з 

управлінням капітального будівництва міської ради для розміщення службових 

приміщень 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

56. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 01.03.2013 № 429 по вул. Європейська, 4, вул. Європейська, 6, 

вул. Київський Шлях, 81 загальною площею 309,1 кв. м з Бориспільським міським 

центром спорту та фізичного здоров’я населення для проведення спортивних учбово-

тренувальних занять серед молоді з настільного тенісу, для розміщення шахового клубу 

та для проведення навчально-тренувальної, спортивної та культурно-масової роботи 

серед молоді 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

57. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

19.05.2016 № 548 по                              вул. Київський Шлях, 2-а площею 359,0 кв. м з 

Бориспільським міським центром спорту та фізичного здоров’я населення для занять 

фізичною культурою та спортом 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

58. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

01.04.2014№ 471 по вул. Сергія Камінського, 6 площею 171,2 кв. м з Комунальним 

некомерційним підприємством Бориспільської районної ради Київської області 

«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для проведення 

медичних оглядів допризовників, призовників та інших категорій населення 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

59. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 01.04.2016 № 544 по вул. Котляревського, 1 загальною площею 766,0 кв. 

м з Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської районної ради 

Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для 

розміщення відділень (патологоанатомічного відділення м. Бориспіль та 

Бориспільського району) 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

60. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 



виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя від 23.01.2017 № 585 по вул. Котляревського, 1 загальною площею 742,3 кв. 

м з Комунальним некомерційним підприємством Бориспільської районної ради 

Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» для 

розміщення фтизіатричного кабінету з рентген діагностичним обладнанням 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

61. Про надання дозволу Комунальному некомерційному підприємству Бориспільської 

районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області 

«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на передачу в 

суборенду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Борисполя по вул. Київський Шлях, 24 площею 627,4 кв. м Комунальному 

некомерційному підприємству «Бориспільський стоматологічний центр» для 

здійснення діяльності відповідно до статуту 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

62. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін та продовження терміну дії 

договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Борисполя від 02.01.2013 № 434 по вул. Київський Шлях, 45, 

вул. Франка, 7 загальною площею 263,5 кв. м з Головним територіальним управлінням 

юстиції у Київській області для розміщення Бориспільського міськрайонного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану та Бориспільської міської державної 

нотаріальної контори 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

63. Про надання дозволу управлінню містобудування та архітектури 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 

64. Про припинення договору оренди землі від 16.11.2004, укладеного між міською радою 

та приватним підприємством «Фірма «Пвіта» та надання дозволу публічному 

акціонерному товариству «МТБ БАНК» на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди площею 1,2160 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по                                     

вул. Завокзальна, 41 у м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

65. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 17.02.2010, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Шепелем Андрієм Борисовичем, 

на земельну ділянку площею 0,0185 га (кадастровий номер 3210500000:11:044:0001) під 

торговим павільйоном (магазин) по вул. Котовського, 81-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 



запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

66. Про припинення договору оренди землі від 05.12.2018, укладеного між міською радою 

та громадянкою Зайцевою Ніною Миронівною, на земельну ділянку площею 0,0030 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:006:0008) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (під існуючим магазином) по вул. Шевченка, 6/1 у м. Бориспіль та 

надання громадянці Зайцевій Вікторії Андріївні у користування на умовах оренди 

строком на 5 (п’ять) років земельної ділянки площею 0,0030 га (кадастровий номер 

3210500000:10:006:0008) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під 

існуючим магазином) по вул. Шевченка, 6/1 у м. Бориспіль    (землі житлової та 

громадської забудови) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

67. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 28.12.2009, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Квантрішвілі Олексієм 

Ілікоєвичем, на земельну ділянку площею 0,0278 га (кадастровий номер 

3210500000:10:009:0078) під будівництво піцерії з облаштуванням дитячого 

майданчика на розі вулиць Нижній Вал - Франка у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:02:004:0152) площею 0,0700 га для городництва громадянину Ярмоленку 

Дмитру Остаповичу по                          пров. Шолохова, 6-а 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 

69. Про надання громадянину Єзєрскому Віктору у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,8778 га (кадастровий номер 

3210500000:03:007:0002) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по                   вул. Завокзальна, 67 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання у користування 

на умовах оренди строком на 2 (два) роки земельної ділянки площею 0,1000 га 

(кадастровий номер 3210500000:09:062:0067) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам 

Дубині Юрію Григоровичу, Ридьку Євгенію Миколайовичу по вул. Коцюбинського, 

165 у м. Бориспіль (землі житлової та громадської забудови) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0355 га (кадастровий номер 

3210500000:09:054:0081) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянці Сухіновій Катерині 

Миколаївні по                    вул. Європейська, 50/1 у м. Бориспіль (землі житлової та 



громадської забудови) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0500 га (кадастровий номер 

3210500000:06:033:0082) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови громадянину Бігуну Василю Володимировичу по вул. Глібова, 6-

а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

73. Про припинення договору оренди землі від 18.07.2011, укладеного між міською радою 

та товариством з обмеженою відповідальністю              Науково-виробничий центр 

«Євродім», на земельну ділянку площею 0,0785 га (кадастровий номер 

3210500000:07:001:0023) під існуючою автозаправною станцією по пров. Аеродромний, 

2-а у м. Бориспіль та надання товариству з обмеженою відповідальністю Науково-

виробничий центр «Євродім» у користування на умовах оренди строком на 5 (п’ять) 

років земельної ділянки площею 0,0785 га (кадастровий номер 3210500000:07:001:0023) 

під існуючою автозаправною станцією по                   пров. Аеродромний, 2-а у м. 

Бориспіль (землі транспорту) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

74. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 14.09.2017, укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Стеровакс-

Україна», на земельну ділянку площею 9,9298 га (кадастровий номер 

3210500000:03:007:0003) під об’єктом нерухомого майна (склад паливно-мастильних 

матеріалів та непродовольчих матеріалів) по вул. Запорізька, 34-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

75. Про припинення договору оренди землі від 30.06.2009, укладеного між міською радою 

та громадянином Ціликом Миколою Івановичем, на земельну ділянку площею 0,0304 га 

(кадастровий номер 3210500000:09:012:0019) для городництва по вул. Тургенєва, 80-а у 

м. Бориспіль та надання громадянину Цілику Миколі Івановичу у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0304 га 

(кадастровий номер 3210500000:09:012:0019) для городництва по вул. Тургенєва, 80-а 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 

76. Про припинення договору оренди землі від 30.06.2009, укладеного між міською радою 

та громадянином Ціликом Олександром Івановичем, на земельну ділянку площею 

0,0304 га (кадастровий номер 3210500000:09:012:0020) для городництва по вул. 

Тургенєва, 80 у м. Бориспіль та надання громадянину Цілику Олександру Івановичу у 

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

0,0304 га (кадастровий номер 3210500000:09:012:0020) для городництва по вул. 

Тургенєва, 80 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 



77. Про припинення договору оренди землі від 30.06.2009, укладеного між міською радою 

та громадянином Ціликом Володимиром Івановичем, на земельну ділянку площею 

0,0401 га (кадастровий номер 3210500000:09:012:0018) для городництва по вул. 

Тургенєва, 80-б у м. Бориспіль та надання громадянину Цілику Володимиру Івановичу 

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

площею 0,0401 га (кадастровий номер 3210500000:09:012:0018) для городництва по вул. 

Тургенєва, 80-б 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 

78. Про внесення змін до 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 Покровська - 

Сосюри у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

строком на 25 (двадцять п’ять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:06:035:0041) площею 0,0713 га для городництва громадянину Турлу 

Володимиру Івановичу по                                вул. Шевченка, 151-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 (на 10 р) – «ЗА» - 

одноголосно 

80. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 липня 2019 року                     № 4709-

59-VII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання у користування на умовах 

оренди строком на 3 (три) роки земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ХЛІБОРОБ» площею 0,9870 га (кадастровий номер 

3210500000:07:006:0006) для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) по вул. Новопрорізна, 8-а  у м. 

Бориспіль» 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

81. 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 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:10:028:0036) площею 0,0616 га для городництва громадянці Каленюк Ользі 

Миколаївні по пров. Гоголя, 15-а 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 

83. Про надання громадянці Зайцевій Вікторії Андріївні у користування на умовах оренди 

строком на 5 (п’ять) років земельної ділянки площею 0,0063 га (кадастровий номер 

3210500000:03:011:0006) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під 

існуючим магазином) по                          вул. Завокзальна, 10-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

строком на 49 (сорок дев’ять) років земельних ділянок загальною площею 0,0065 га 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії по вул. Голосіївська 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 – «ЗА» - одноголосно 

85. 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 

86. Про розірвання договору оренди землі від 16.03.2005, укладеного між міською радою та 

малим приватним підприємством «Орфей», на земельну ділянку площею 0,0029 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:002:0016) під існуючий торговий павільйон для 

комерційний послуг по                                      вул. Лютнева, 16-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

87. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 27.12.2004, укладеного 

між міською радою та малим приватним підприємством «Орфей», на земельну ділянку 

площею 0,0028 га (кадастровий номер 3210500000:07:006:0012) під існуючий торговий 

павільйон для комерційних послуг по вул. Київський Шлях, 16-а у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

88. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 03.12.2009, укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕТ СЕРВІС 

УКРАЇНА», на земельну ділянку площею 0,0461 га (кадастровий номер 

3210500000:04:013:0002) під магазином по вул. Тельмана, 2 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

89. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 17.12.2004, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Маруничем Миколою 

Степановичем, на земельну ділянку площею 0,0182 га (кадастровий номер 

3210500000:11:020:0010) під існуючий торговий павільйон «Світанок» для 

комерційного використання по вул. Київський Шлях, 159-д у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 



запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

90. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки із земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), що перебуває 

у власності громадянки Романенко Владислави Анатоліївни площею 0,0447 га 

(кадастровий номер 3210500000:10:003:0211) по                   пров. Кооперативний, 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 

91. 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 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

92. Про внесення змін до Програми забезпечення міста Борисполя якісною питною водою 

на 2006-2020 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

93. Про надання головному спеціалісту відділу з питань комунальної власності та житлово-

комунального господарства головного управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради Байдіній Оксані Іванівні повноважень на 

представництво інтересів міської ради у комунальному підприємстві «Бориспільське 

бюро технічної інвентаризації», реєстраційній службі Бориспільської міської ради 

Київської області та будь-яких інших суб’єктах державної реєстрації щодо здійснення 

реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна за територіальною громадою міста 

Борисполя 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

94. Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній 

власності територіальної громади міста Бориспіль та підлягають приватизації у 2020 

році 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

95. Про надання дозволу головному управлінню  

житлово-комунального господарства виконавчого комітету  

міської ради на безоплатну передачу основних засобів та необоротних  

активів на баланс виконавчого комітету міської ради 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

96. 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 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

97. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2015 № 19-2-VІІ «Про 

затвердження Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами 

громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та 

сприяння розвитку демократизації суспільства у місті Борисполі на 2016-2020 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 

98. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2015 № 20-2-VІІ «Про 

затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед містом Борисполем на                   2016-2020 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 

99. Про внесення змін до програми розвитку системи освіти міста Борисполя на 2018 – 

2022 роки 

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

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

100. Про затвердження організаційної структури та штатної чисельності управління освіти і 

науки міської ради з 1 січня 2020 року 

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

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

1. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу громадянам міста 

Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах: 

                                  грн                                                                         

1.1.   Альохіній 

 Юлії Іванівні 

4500,00 на лікування 

1.2.   Андрійчуку 

 Миколі Петровичу 

4500,00 на лікування 

1.3.   Бабичу 

 Вадиму Миколайовичу 

13600,00 на лікування 

1.4.   Білозір 

 Надії Борисівні 

3000,00 на лікування 

1.5.   Байбузі 

 Клавдії Омелянівні 

2000,00 на лікування 

1.6.   Безсмертній 

 Лідії Юхимівні 

4500,00 на лікування 

1.7.   Богдановській 

 Валентині Марківні 

2000,00 на лікування 

1.8.   Броварцю 

 Володимиру Івановичу 

4000,00 

 

на лікування 

1.9.   Ваховському 

 Роману Марциновичу 

10000,00 на лікування 

1.10.   Верні 

 Валентину Григоровичу 

2000,00 на лікування 

1.11.   Головань 

 Прасковії Іванівні 

1500,00 на лікування 

1.12.   Глобі 

 Ользі Михайлівні 

10000,00 на лікування 

1.13.   Гуменюк 

 Василю Володимировичу 

2000,00 на лікування 

1.14.   Гущеній 2000,00 на лікування 



 Тамарі Миколаївні 

1.15.   Деркачу 

 Миколі Івановичу 

5000,00 на лікування 

1.16.   Дикій 

 Галині Михайлівні 

3000,00 на лікування 

1.17.   Дудіній 

 Валентині Іванівні 

2000,00 на лікування 

1.18.   Заболотній  

 Катерині Андріївні 

5000,00 на лікування 

1.19.  Земцовій  

Ользі Станіславівні 

2000,00 на лікування 

1.20.   Івановій 

 Тетяні Анатоліївні 

3000,00 на лікування 

1.21.   Ігнатенко  

 Надії Григорівні 

5000,00 на лікування 

1.22.   Карпенку 

 Вадиму Вікторовичу 

3000,00 на лікування 

1.23.      Кацан 

 Ніні Григорівні 

2000,00 на лікування 

1.24.   Кисіль 

 Світлані Іванівні 

3000,00  

 

на лікування 

1.25.   Коленченку 

 Олександру Федоровичу 

3000,00 на лікування 

1.26.   Коломієць  

 Оксані Юріївні 

1500,00 на лікування 

1.27.   Короті 

 Миколі Миколайовичу 

4000,00 на лікування 

1.28.   Козаченку 

 Григорію Микитовичу 

3000,00  на лікування 



1.29.   Кошовій 

 Ніні Михайлівні 

4000,00 на лікування 

1.30.   Куранді 

 Раїсі Пилипівні 

4000,00 на лікування 

1.31.   Купрієнко 

 Валентині Анатоліївні 

18800,00 на лікування 

1.32.   Криворучко 

 Світлані Іванівні 

2000,00 на лікування 

1.33.   Кулик 

 Софії Йосипівні 

6500,00 на лікування 

1.34.  Кульбенку 

Володимиру Павловичу 

1000,00 на лікування 

1.35.  Кушнір 

Галині Олексіївні 

3000,00 на лікування 

1.36.  Ламашовській 

Галині Павлівні 

7000,00 на лікування 

1.37.    Левченку 

  Миколі Михайловичу 

500,00 на лікування 

1.38.    Маловичку 

 Василю Андрійовичу 

1000,00 на лікування 

1.39.   Мельник 

 Тетяні Миколаївні 

2500,00 на лікування 

1.40.   Меренкову 

 Сергію Петровичу 

3000,00 на лікування 

1.41.   Митурич 

 Світлані Григорівні 

3000,00 на лікування 

1.42.   Михайленко 

 Ользі Андріївні 

3000,00 на лікування 

1.43.   Нагорній 

 Тетяні Олександрівні 

10400,00 на лікування 



1.44.   Науменко 

 Тетяні Олексіївні 

1000,00 на лікування 

1.45.  Норець 

Сніжані Василівні 

4000,00 на лікування 

1.46.  Оленичу 

Володимиру Анатолійовичу 

4500,00 на лікування 

1.47.  Олійник  

Ірині Василівні 

7500,00 на лікування 

1.48.  Онищенко 

Галині Миколаївні 

1500,00 на лікування 

1.49.  Оніщенку 

Василю Петровичу 

2000,00 на лікування 

1.50.  Опришко 

Ганні Іванівні 

1000,00 на лікування 

1.51.   Опришку 

 Петру Андрійовичу 

1000,00 на лікування 

1.52.   Опришку  

 Вячеславу Петровичу 

5000,00 на лікування 

1.53.   Онуфрійчук 

 Марині Анатоліївні 

3000,00 на лікування 

1.54.   Остапук 

 Ользі Павлівні 

1000,00 на лікування 

1.55.   Охрончук 

 Тамарі Михайлівні 

1000,00 на лікування 

1.56.   Панковій 

 Валентині Василівні 

1000,00 на лікування 

1.57.   Пилип»ятко 

 Любов Іванівни 

2000,00 на лікування 

1.58.   Поповській 

 Галині Федорівні 

1500,00 на лікування 



1.59.   Пугачовій 

 Юлії Олександрівні 

10000,00 на лікування 

1.60.   Поліщук  

 Світлані Іванівні 

3500,00 на лікування 

1.61.   Приймаченко 

 Валентині Михайлівні 

3000,00 на лікування 

1.62.   Радченко 

 Аллі Іллівні 

2400,00 на лікування 

1.63.   Самайдюк 

 Оксані Григорівні 

4000,00 на лікування 

1.64.   Самардак  

 Тетяні Йосипівні 

1500,00 на лікування 

1.65.   Свідро 

 Валентині Миколаївні 

1000,00 на лікування 

1.66.   Сидоренку 

 Миколі Даниловичу 

2500,00 на лікування 

1.67.   Ситник 

 Катерині Іванівні 

3000,00 на лікування 

1.68.   Сороці 

 Ганні Михайлівні 

2000,00 на лікування 

1.69.   Сороці 

 Євгену Івановичу 

7000,00 на лікування 

1.70.   Станілевич 

 Світлані Анатоліївні 

2000,00 на лікування 

1.71.   Сторожик 

 Лідії Тихонівні 

2000,00 на лікування 

1.72.   Сидоренку 

 Віталію Івановичу 

4000,00 на лікування 

1.73.   Скрипнику 

 Олегу Борисовичу 

9000,00 на лікування 



1.74.   Сліпець 

 Надії Сергіївні 

2000,00 на лікування 

1.75.   Саїнчук 

 Галині Михайлівні 

1500,00 на лікування 

1.76.   Старієнко 

 Юлії Костянтинівні 

11500,00 на лікування 

1.77.   Стоцькій 

 Галині Іванівні 

2500,00 на лікування 

1.78.  Телюк 

Марії Андріївні 

1000,00 на лікування 

1.79.  Толокно 

Катерині Василівні 

3000,00 на лікування 

1.80.  Третяк 

Валентині Іванівні 

1000,00 на лікування 

1.81.  Федченку 

Олегу Степановичу 

4500,00 на лікування 

1.82.  Фесенко 

Ользі Анатоліївні 

3000,00 на лікування 

1.83.  Фещенко 

Ользі Матвіївні 

3000,00 на лікування 

1.84.  Францик  

Тетяні Василівні 

5000,00 на лікування 

1.85.   Хоменко 

 Ніні Миколаївні 

1000,00 на лікування 

1.86.   Цвілій 

 Ніні Миколаївні 

2000,00 на лікування 

1.87.   Чехівському 

 Олексію Миколайовичу 

1500,00 на лікування 

1.88.   Шидогуб 

 Марії Василівні 

2500,00           на лікування 



 
 

 

1.89.   Шиміній  

 Леоніді Броніславівні 

5000,00     на лікування 

1.90.   Шипілу 

 Анатолію Харлампійовичу 

1500,00     на лікування 

 

1.91.   Шпак 

 Лідії Олексіївні 

10000,00     на лікування 

1.92.   Шушковському 

 Михайлу Петровичу 

1500,00 на лікування 

1.93.   Щеглю 

 Юрію Леонідовичу 

4500,00 на лікування 

1.94.   Щербині 

 Наталії Василівні 

24500,00 на лікування 

1.95.   Якушевій 

 Катерині Іванівні 

6500,00 на лікування 

1.96.  Янченко 

Наталії Юріїївні 

3500,00 на лікування 

1.97.   Яценюк 

 Олені Миколаївні 

5000,00 на лікування 

1.98.   Яцюті 

Володимиру Анатолійовичу 

3000,00 на лікування 


