
ПРОТОКОЛ № 95 

засідання постійної комісії міської ради 
 

18 червня 2020 року                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання: 11.00 

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                           Мельник В.Й 

                                                                                                                                Деркач В.М.    

                                                                                                                                Грона М.І   

                                                                                                                                Тимченко В.М     

                                                                                                                                 

 

Відсутні члени комісії:                                                                                        Локайчук Ю.В                                                                              

 

                                                                                  

Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                                Шабан К.С. 

 

Запрошені та присутні: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального захисту 

населення, Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ, Скрипачук Я.Ю. – начальник управління 

містобудування та архітектури, Величко І.П. – начальник служби у справах дітей та сім’ї,  

Петруша Т.В. – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування, депутати міської 

ради.  

Порядок денний : 

 

1. Про внесення змін до міської програми забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет на 2020 рік 

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

комунікацій з громадськістю 

2. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

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

населення 
3. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам операції 

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

опинилися в складних життєвих обставинах 

 Доповідає: Величко І.П. – начальник служби у справах дітей та сімії 

4. Про звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами від сплати пені при нарахуванні 

плати  за договорами на тимчасове користування місцями розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами у місті Борисполі 
 Доповідає: Скрипачук Я.Ю. – начальник управління містобудування та 
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архітектури 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 травня 2018 року                     № 3183-

42-VІІ «Про затвердження Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту 

багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

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

надзвичайних ситуацій  до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя державних квартир по вул. Київський Шлях, 95 у                        м. Бориспіль  
 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

7. Про надання згоди на безоплатне прийняття від Головного управління Національної 

гвардії України до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

державної квартири по вул. Головатого, 76 у                  м. Бориспіль  
 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2020 № 5407-69-VII «Про 

затвердження переліку нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) комунальної 

власності територіальної громади міста Борисполя для зарахування на баланс головного 

управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради» 
 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

9. Про звільнення від оплати за навчання Тихонова Дениса Сергійовича 

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

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

та малоцінних необоротних матеріальних активів Комунальному некомерційному 

підприємству районної ради Київської області та міської ради Київської області 

«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування 

 Доповідає: Пінчук Т.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності 

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

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

3210500000:11:055:0037) площею 0,0639 га для городництва громадянці Лазоренко 

Людмилі Миколаївні по                                  вул. Сосюри, 52-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

12. Про припинення договору оренди землі від 04.06.2019, укладеного між міською радою 

та громадянином Захаровим Арнольдом Олександровичем, на земельну ділянку 

площею 0,0185 га (кадастровий номер 3210500000:11:051:0021) для городництва по вул. 

Глибоцька, 132-а у м. Бориспіль та надання громадянці Захаровій Вірі Кирилівні у 

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

0,0185 га (кадастровий номер 3210500000:11:051:0021) для городництва по вул. 

Глибоцька, 132-а у м. Бориспіль (землі сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

13. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 10.10.2005, укладеного 

між міською радою та громадянином Хомюк Валерієм Степановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0064 га (кадастровий номер 3210500000:07:003:0028) для 

комерційного використання (під існуючим магазином) по вул. Київський Шлях, 4-а/1 у 

м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

14. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 20.05.2010, укладеного 

між міською радою та громадянином Котулом Олексієм Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,040 га (кадастровий номер 3210500000:13:001:0091) для городництва 

по пров. Гончара, 9                                 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 



15. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,7016 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:054:0008),  що знаходиться в оренді фізичної особи-

підприємця Костянець Тетяни Євгенівни для комерційного використання (під стоянку 

власного вантажного транспорту та його технічного обслуговування) по вул. Сергія 

Оврашка, 8 у                            м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

16. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 02.06.2010, укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «А.С.М. Сервіс», на 

земельну ділянку площею 0,0236 га (кадастровий номер 3210500000:07:002:0047) під 

існуючим майном (магазин та відкрита площадка) по вул. Київський Шлях, 2/2-д у м. 

Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 березня 2020 року                    № 5541-

71-VII «Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах 

оренди строком на 5 (п’ять) років земельної ділянки площею 0,7864 га (кадастровий 

номер 3210500000:07:005:0026) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості громадянину Венгловському Леоніду Йосифовичу по                   вул. 

Київський Шлях, 14 у м. Бориспіль» 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

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

3210500000:09:017:0029) площею 0,0300 га для городництва громадянину Іванцю 

Анатолію Миколайовичу по вул. Микити Стасюка, 40-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

строком на 3 (три) роки земельної ділянки (кадастровий номер 3210500000:09:073:0070) 

площею 0,0610 га для городництва громадянці Черепюк Олені Валеріївні по вул. 

Перемоги, 55 у м. Бориспіль 

 (землі сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

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

3210500000:06:033:0085) площею 0,0040 га для городництва громадянину Загнибороді 

Дмитру Сергійовичу по вул. Панаса Мирного, 16-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

21. Про розірвання договору оренди землі від 17.06.2015, укладеного між міською радою та 

громадянкою Жук Русланою Анатоліївною, на земельну ділянку площею 0,0700 га 

(кадастровий номер 3210500000:09:012:0041) для городництва по вул. 

Червоноармійська, 105-в у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

22. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 09.06.2010, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Чабан Валентиною 

Миколаївною, фізичною особою-підприємцем Кривохижою Аллою Анатоліївною, на 

земельну ділянку площею 0,1440 га (кадастровий номер 3210500000:06:021:0013) під 

існуючим майном для виробничих потреб по вул. Зої Космодем’янської, 23 у м. 

Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

23. Про розірвання договору оренди землі від 08.12.2014, укладеного між міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «БМУ-53», на земельну ділянку площею 



0,4558 га (кадастровий номер 3210500000:06:045:0033) для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Толстого, 1 у м. 

Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

24. Про розірвання договору оренди землі від 21.12.2009, укладеного між міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ БОРИСІЛЬСІЛЬБУД», на 

земельну ділянку площею 0,1203 га (кадастровий номер 3210500000:07:009:0148) та 

земельну ділянку площею 0,0095 га (кадастровий номер 3210500000:07:009:0147) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (існуюча міні-пекарня та магазин) по            

вул. Кошового, 4 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

25. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,27 га 

(кадастровий номер 3210500000:07:009:0053), що знаходиться в оренді фізичної особи-

підприємця Андреєва Володимира Миколайовича для комерційного використання (під 

нежитловими приміщеннями: готель, дві будівлі відпочинку, котельня) по вул. 

Ботанічна, 1/7 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

26. Про внесення змін до Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств 

міста Борисполя на 2020 – 2021 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

27. Про внесення змін до Програми благоустрою міста Борисполя на 2020-2024 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

28. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2016 року                            № 

241-4-VII «Про затвердження Програми по проведенню технічної інвентаризації та 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя на 2016-2020 роки» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

29. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху 

міста Борисполя на 2016-2020 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

1. Про внесення змін до 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 

2. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

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

населення 
 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам операції 

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

опинилися в складних життєвих обставинах 

 Доповідає: Величко І.П. – начальник служби у справах дітей та сімії 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 



запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

4. Про звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами від сплати пені при нарахуванні 

плати  за договорами на тимчасове користування місцями розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами у місті Борисполі 
 Доповідає: Скрипачук Я.Ю. – начальник управління містобудування та 

архітектури 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 травня 2018 року                     № 3183-

42-VІІ «Про затвердження Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту 

багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

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

- одноголосно 

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

надзвичайних ситуацій  до комунальної власності територіальної громади міста 

Борисполя державних квартир по вул. Київський Шлях, 95 у                        м. Бориспіль  
 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

7. Про надання згоди на безоплатне прийняття від Головного управління Національної 

гвардії України до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

державної квартири по вул. Головатого, 76 у                  м. Бориспіль  
 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2020 № 5407-69-VII «Про 

затвердження переліку нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) комунальної 

власності територіальної громади міста Борисполя для зарахування на баланс головного 

управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради» 
 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

9. Про звільнення від оплати за навчання Тихонова Дениса Сергійовича 

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

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

та малоцінних необоротних матеріальних активів Комунальному некомерційному 

підприємству районної ради Київської області та міської ради Київської області 

«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування 

 Доповідає: Пінчук Т.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:11:055:0037) площею 0,0639 га для городництва громадянці Лазоренко 

Людмилі Миколаївні по                                  вул. Сосюри, 52-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 

12. Про припинення договору оренди землі від 04.06.2019, укладеного між міською радою 

та громадянином Захаровим Арнольдом Олександровичем, на земельну ділянку 

площею 0,0185 га (кадастровий номер 3210500000:11:051:0021) для городництва по вул. 

Глибоцька, 132-а у м. Бориспіль та надання громадянці Захаровій Вірі Кирилівні у 

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

0,0185 га (кадастровий номер 3210500000:11:051:0021) для городництва по вул. 

Глибоцька, 132-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 

13. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 10.10.2005, укладеного 

між міською радою та громадянином Хомюк Валерієм Степановичем, на земельну 

ділянку площею 0,0064 га (кадастровий номер 3210500000:07:003:0028) для 

комерційного використання (під існуючим магазином) по вул. Київський Шлях, 4-а/1 у 

м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

14. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 20.05.2010, укладеного 

між міською радою та громадянином Котулом Олексієм Івановичем, на земельну 

ділянку площею 0,040 га (кадастровий номер 3210500000:13:001:0091) для городництва 

по пров. Гончара, 9                                 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

15. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,7016 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:054:0008),  що знаходиться в оренді фізичної особи-

підприємця Костянець Тетяни Євгенівни для комерційного використання (під стоянку 

власного вантажного транспорту та його технічного обслуговування) по вул. Сергія 

Оврашка, 8 у                            м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

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

- одноголосно 

16. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 02.06.2010, укладеного 

між міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «А.С.М. Сервіс», на 

земельну ділянку площею 0,0236 га (кадастровий номер 3210500000:07:002:0047) під 

існуючим майном (магазин та відкрита площадка) по вул. Київський Шлях, 2/2-д у м. 

Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

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

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 березня 2020 року                    № 5541-

71-VII «Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах 

оренди строком на 5 (п’ять) років земельної ділянки площею 0,7864 га (кадастровий 

номер 3210500000:07:005:0026) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості громадянину Венгловському Леоніду Йосифовичу по                   вул. 

Київський Шлях, 14 у м. Бориспіль» 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії запропонований проект рішення  (3%) – 



«ЗА» - одноголосно 

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

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

3210500000:09:017:0029) площею 0,0300 га для городництва громадянину Іванцю 

Анатолію Миколайовичу по вул. Микити Стасюка, 40-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 

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

строком на 3 (три) роки земельної ділянки (кадастровий номер 3210500000:09:073:0070) 

площею 0,0610 га для городництва громадянці Черепюк Олені Валеріївні по вул. 

Перемоги, 55 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 

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

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

3210500000:06:033:0085) площею 0,0040 га для городництва громадянину Загнибороді 

Дмитру Сергійовичу по вул. Панаса Мирного, 16-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 

21. Про розірвання договору оренди землі від 17.06.2015, укладеного між міською радою та 

громадянкою Жук Русланою Анатоліївною, на земельну ділянку площею 0,0700 га 

(кадастровий номер 3210500000:09:012:0041) для городництва по вул. 

Червоноармійська, 105-в у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

22. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 09.06.2010, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Чабан Валентиною 

Миколаївною, фізичною особою-підприємцем Кривохижою Аллою Анатоліївною, на 

земельну ділянку площею 0,1440 га (кадастровий номер 3210500000:06:021:0013) під 

існуючим майном для виробничих потреб по вул. Зої Космодем’янської, 23 у м. 

Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

23. Про розірвання договору оренди землі від 08.12.2014, укладеного між міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «БМУ-53», на земельну ділянку площею 

0,4558 га (кадастровий номер 3210500000:06:045:0033) для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Толстого, 1 у м. 

Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

24. Про розірвання договору оренди землі від 21.12.2009, укладеного між міською радою та 

товариством з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ БОРИСІЛЬСІЛЬБУД», на 

земельну ділянку площею 0,1203 га (кадастровий номер 3210500000:07:009:0148) та 



земельну ділянку площею 0,0095 га (кадастровий номер 3210500000:07:009:0147) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (існуюча міні-пекарня та магазин) по            

вул. Кошового, 4 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

25. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,27 га 

(кадастровий номер 3210500000:07:009:0053), що знаходиться в оренді фізичної особи-

підприємця Андреєва Володимира Миколайовича для комерційного використання (під 

нежитловими приміщеннями: готель, дві будівлі відпочинку, котельня) по вул. 

Ботанічна, 1/7 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

26. Про внесення змін до Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств 

міста Борисполя на 2020 – 2021 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

27. Про внесення змін до Програми благоустрою міста Борисполя на 2020-2024 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

28. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 січня 2016 року                            № 

241-4-VII «Про затвердження Програми по проведенню технічної інвентаризації та 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Борисполя на 2016-2020 роки» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

29. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху 

міста Борисполя на 2016-2020 роки 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 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. 

 

 


