
ПРОЕКТ 

 

 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 

Сімдесят четверта сесія VII-го скликання 

 
 

«15» листопада 2019 року 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  

Про розгляд звернення депутатів Ірпінської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо продовження мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

3.  Про встановлення побратимства між містами Ірпінь та Переяслав 

 Доповідач: головуючий на засіданні сесії 

4.  Про затвердження оновленого складу постійних депутатських комісій 

 Доповідач: головуючий на засіданні сесії 

5.  
Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

VIІ скликання 

 Доповідач: головуючий на засіданні сесії 

6.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату ради 

та її виконавчого комітету 

 Доповідач: головуючий на засіданні сесії 

7.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

8.  

Про розгляд електронної петиції щодо розміщення загальноосвітньої школи у 

приміщенні Центра творчості дітей та юнацтва у селищі Гостомель, частину якого 

незаконно займає Гостомельська селищна рада та її виконавчий комітет 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

9.  Про розгляд електронної петиції щодо асфальту від вул. Полтавської до будинку 29є 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

10.  Про розгляд електронної петиції щодо реконструкції парку Стельмаха 
 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

11.  Про розгляд електронної петиції щодо тротуару по вул. Северинівська від 8 до 7 лінії 
 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

12.  Про розгляд електронної петиції щодо створення скейт-парку в м.Ірпінь 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

13.  
Про внесення змін до Програми землеустрою щодо використання та охорони земель у 

м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на період 2018-2020 рік 

 Доповідач: Кравчук А.В. – начальник КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро»  
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Питання фінансового управління  

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 

14.  
Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

19.12.2018 року № 4577-62-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

15.  
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 

2019 року 

16.  
Про затвердження Коплексної програми інформатизації м. Ірпінь, смт. Гостомель, 

смт. Ворзель та смт. Коцюбинське на 2019-2020 роки в новій редакції 

17.  Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров’я Приірпіння» на 2019 рік 

18.  Про збільшення статутного капіталу КП «Ірпіньводоканал» на приріст обігових коштів 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В. - начальник управління 

19.  Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр. 

20.  
Про внесення до програми фінансової підтримки громадських організацій м. Ірпінь на 

2016-2020 роки 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С.О. – заступник начальника управління 

21.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства  «Управління житлово – 

комунальногогосподарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради  в новій редакції 

22.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства  «Муніципальна варта» 

Ірпінської міської ради  в новій редакції 

23.  
Про надання дозволу КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради на списання 

майна 

24.  
Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 

оренду з конкурсу 

25.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської міської ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського 

бюджету, на баланс КП «УЖКГ «Ірпінь»,  КП «Управління благоустрою міста», 

КП «Ірпіньводоканал» 

26.  Про  внесення змін до Програм 

27.  Про затвердження Правил поховання в м. Ірпінь 

28.  

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпеня 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів обласного 

бюджету 

29.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 29.01.2015 №4606-66-VІ 

30.  
Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь об’єкта 

нерухомого майна 

31.  Про припинення шляхом ліквідації Управління охорони здоров'я Ірпінської міської ради  

32.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради Київської області в новій редакції 

33.  
Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради в новій редакції 

34.  

Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії  по розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 01 листопада 2019 року №11/2019 

 

https://imr.gov.ua/attachments/article/14647/15.05.20170005.PDF
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35.  Про  надання пільг щодо орендної плати за оренду об’єктів комунальної власності   

36.  

Про надання дозволу КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Ірпінської міської ради на передачу основних засобів та інших матеріальних 

цінностей КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради 

37.  
Про затвердження передавального акту КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради до 

правонаступника КП «Управління  благоустрою міста» Ірпінської міської ради 

38.  
Про передачу на баланс КНП «Ірпінська стоматологія» Ірпінської міської ради 

комп’ютерної техніки та комплектуючих 

 

Питання відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

Доповідач: Чаплюк Ю.Г.- в.о. начальника  

39.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 28.02.2019 р. № 4812-64-VII 

40.  Про створення добровільної місцевої пожежної рятувальної дружини в м. Ірпінь 

 
Питання відділу економіки  

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

41.  

Про затвердження  договорів про  залучення коштів замовників   будівництва  об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

та угод про внесення змін до договорів про  залучення коштів  замовників   будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь 

42.  
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік 

43.  
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської 

міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік 

44.  

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

Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основних напрямків 

розвитку на 2020-2021 роки 

 
Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І. Є. - директор підприємства 

45.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

46.  
Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю.А.- начальник підприємства 

47.  

Про надання дозволу гр. Павленку В.М. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для складування будівельних матеріалів за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Покровська, 5 

48.  

Про надання дозволу гр. Пуньку Є.В. на встановлення особистого строкового сервітуту  

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення ї за адресою:  м. Ірпінь, вул. Котляревського, 43 

49.  

Про надання дозволу гр. Біблій Н.С. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 5, 7, 9, 11-а, 11-а 
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50.  

Про надання дозволу гр. Бердниковій Г.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою:  м. Ірпінь, вул. Будника, 12, 12/1  

51.  

Про надання дозволу гр. Бердниковій Г.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою:  м. Ірпінь, вул. Київська, 48-в, 48-в/1, 48-в/2, 48-в/3, 48-в/4 

52.  

Про надання дозволу гр. Любушкіній Н.М. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 2-а 

53.  

Про надання дозволу ОСББ «Панорамний» на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Виговського, 1-і, 1-ф 

54.  

Про надання дозволу гр. Целіку Є.С. на встановлення особистого строкового cервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, провулок 1-й Український, 27-б, 27-в 

55.  

Про надання дозволу гр. Целік О.Р. на встановлення особистого строкового cервітуту на 

земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 

за адресою: м. Ірпінь, вул. В. Павленка, 36, 36-а, 36-б, 36-в, 36-г, 36-д 

56.  

Про надання дозволу гр. Целік О.Р. на встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж  

газопостачання за адресою:  м. Ірпінь, вул. В. Павленка, 36, 36-а, 36-б, 36-в, 36-г, 36-д 

57.  

Про надання дозволу гр. Целіку Є.С. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою:  м. Ірпінь, провулок 1-й Український, 27-б, 27-в 

58.  

Про надання дозволу гр. Огороднійчук О.А. на встановлення особистого строкового 

сервітуту  на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 20, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

59.  

Про надання дозволу гр. Коцюбі С.П. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Покровська, 38/1 

60.  

Про надання дозволу гр. Глієвому П.П.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 2 

61.  

Про надання дозволу гр. Омельчуку В.Л.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 2-а 

62.  

Про надання дозволу гр. Поляковій О.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і бслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 57-п 
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63.  

Про надання дозволу гр. Ушакову М.В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Матросова, 17/3 

64.  

Про надання дозволу гр. Риженко Л. М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

вул. Варшавська, 98 

65.  

Про надання дозволу гр. Ткачук М. Ф. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

вул. Матросова,19-г 

66.  

Про надання дозволу гр. Федотовій Т. О. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/28 

67.  

Про надання дозволу гр. Правику В. П. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/29 

68.  

Про надання дозволу гр. Гапону В. М. на розроблення проекту землеустрою відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 

вул. Степанівська, 1-б 

69.  

Про надання дозволу гр. Майковській О. О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 118 

70.  

Про надання дозволу гр. Ляшенко О.С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 3-е 

71.  

Про надання дозволу гр. Липовій К.Б.  на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-д 

72.  

Про надання дозволу гр. Писанці Т. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 9-а 

73.  

Про надання дозволу гр. Чернятинській О. Д. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 9-б 

74.  

Про надання дозволу гр. Гульчак О. А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/7 

75.  

Про надання дозволу ТОВ «ПРОМОАЛЬТ» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки яка перебуває в оренді згідно договору 

№354 від 09.11.2005 року 

76.  

Про надання дозволу ТОВ «ПРОМОАЛЬТ» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки яка перебуває в оренді згідно договору 

№404 від 04.04.2006 року 

77.  

Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

згідно додатку №1 
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 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

78.  

Про затвердження гр. Білаві О.С.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Ірпінь, вул. Чехова, 19-а 

79.  

Про затвердження гр. Сєдому О.В.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 24-а 

80.  

Про затвердження гр. Магдалюку О.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Чехова, 16-є 

81.  
Про затвердження гр. Марченко Г. М.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 71 

82.  

Про затвердження гр. Овчаренку М.Є.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  в м. Ірпінь, 

вул. Лугова, 26 

83.  
Про затвердження гр. Шундик І. П. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/109 

84.  
Про затвердження гр. Войчишиній І.Г. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська 

85.  

Про затвердження гр. Сагайдак А.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Сім’ї 

Шкарівських, 18-к 

86.  
Про затвердження гр. Галайку К.П. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 19-г 

87.  

Про затвердження гр. Вишковець  С.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 

Лінія, 9/54 

88.  

Про затвердження гр. Пишному Р.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 

Лінія, 9/80 

89.  
Про затвердження гр. Трегубу Д.В.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/65 

90.  
Про затвердження гр. Якушу В.М.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/52 

91.  

Про затвердження гр. Ковальчуку В.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 19-а 

92.  

Про затвердження кооперативу «ГАББРО» проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки в користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та 

іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-м 
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

93.  

Про затвердження гр. Аврашко О.Д. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 9-а 

94.  

Про затвердження гр. Агасанову  Р.В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 28 

95.  

Про затвердження гр. Фесюку Ю.М. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 47/2 

96.  

Про затвердження гр. Клименко Т.Є. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 5 

97.  

Про затвердження КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної  ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Садова, 38  

98.  

Про затвердження КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної  ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Давидчука,63-ж 

99.  

Про затвердження Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної  ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Ярославська,7 

100.  
Про затвердження Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної  ділянки в м. Ірпінь, вул. Миру,1-а 

101.  

Про затвердження Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної  ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Северинівська,129-а 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

102.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої  змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги на будівництво та  обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь,  

вул. Академіка  З.Алієвої, 61 

103.  

Про затвердження гр. Демченку А.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Лісова, 8 
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104.  

Про затвердження гр. Лавренюк Р.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова 

105.  

Про затвердження гр. Ковальчук Л.П.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   на будівництво  і  

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Чехова, 6-е 

106.  

Про затвердження гр. Ковальчук Л.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   на будівництво  і  

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 25-б 

107.  

Про затвердження гр. Куровському М.Б.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Ярославська 

108.  

Про затвердження гр. Горбенко С.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   на будівництво і  

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Соборна, 149-а 

109.  

Про затвердження громадянам Можарському Б.Л. та Савченку В.В. проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в 

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 2-ц 

110.  

Про затвердження гр. Пікулику О. Б. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,             

вул. Мінеральна, 11-б 

111.  

Про затвердження гр. Скибі М. В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 51 

112.  

Про затвердження гр. Скибі М. В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 51  
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113.  

Про затвердження гр. Писанці В.В.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови  на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 120-г 

114.  

Про затвердження гр. Писанці В.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється  з будівництва  і  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 26 

115.  

Про затвердження гр. Писанці В.В.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 26 

116.  

Про затвердження гр. Целік О.Р. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Українська, 57-а 

117.  

Про затвердження гр. Целік О.Р. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства  на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Українська, 57, 57-а 

118.  

Про затвердження ПАТ «Ірпіньмаш» проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  приватної власності, цільове призначення якої змінюється з розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості на будівництво і обслуговування 

будівель торгівлі  в м. Ірпінь, вул. Садова, 94 

119.  

Про затвердження гр. Білявцевій О.В.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Українська, 1 б/1 

120.  

Про затвердження гр. Монаковій А.П.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування  багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Українська, 1 б/2 

121.  

Про затвердження гр. Монаковій А.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б/3 

122.  

Про затвердження гр. Білявцевій О.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б 
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123.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення, якої 

змінюється з будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на розміщення, 

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

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 7 

124.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення тземельної ділянки комунальної власності, цільове призначення, якої 

змінюється з будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на розміщення, 

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

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-а 

125.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення, якої 

змінюється з будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги на розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, 

вул. Миру, 1-а 

126.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення, якої 

змінюється з будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги на розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та тепловоїенергії в м. Ірпінь, 

вул. Давидчука, 63-ж 

127.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення, якої 

змінюється з будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги на розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, 

вул. Садова,38 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

128.  

Про надання малолітній дитині Бугаєнку Б.Б., від імені якої діє Інжиєвська Я.К., в 

оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 1/1 

129.  
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 321090004000028 від 

13.02.2012 р., укладеного між Ірпінською міською радою та ПП «Весма» 

130.  

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 365 від 07.12.2005 р., 

укладеного між Ірпінською міською радою та ПрАТ «Ветропак Гостомельський 

Склозавод» 

131.  

Про поновлення ТОВ «Планета Пластик» договору оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, 

вул. Покровська,1-і 

132.  

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 321090004000012 від 

14.04.2011 р., укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Байрамовим Камалом 

Габіб огли 
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133.  
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 230 від 01.04.2004 р., 

укладеного між Ірпінською міською радою та гр. Яковенком Сергієм Яковичем 

134.  
Про надання дозволу ФОП Вороні Р.С. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Університетська, навпроти садиби №23 

135.  
Про надання дозволу ФОП Вороні Р.С. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Соборна, навпроти будівлі №183 

136.  
Про укладання договору суперфіцію на земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення, яка розташована в м. Ірпінь 

 ДОЗВІЛ НА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

137.  
Про надання дозволу ТОВ «Євротрейд 3000» на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Шевченка, 3/1 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

138.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.07.2019 року №5577-70-VІІ 

139.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року №2432-36-VІІ 

«Про надання дозволу КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (парк відпочинку 

«Покровський») в м. Ірпінь, вул. Котляревського» 

140.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.11.2017 року №2932-43-VІІ 

«Про надання дозволу КП «Ірпіньзеленбуд» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для облаштування меморіально-

дитячого парку ім. З.Алієвої в м. Ірпінь по вулиці Соборній  між вулицями Садовою та 

З.Алієвої 

141.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.07.2019 року №5515-70-VІІ 

«Про надання дозволу комунальному підприємству «Контроль благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення  в м. Ірпінь по  вул. Незалежності (біля садиби №41)» 

142.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.06.2019 року №5452-69-

VІІ«Про розгляд заяви гр. Ахмедлі М. Х. о. про затвердження проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-п» 

143.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року 

№1639-24-VІІ  

144.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 27.07.2017 року 

№2411-36-VІІ 

145.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 01.03.2018 року 

№3277-48-VІІ 

146.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 року 

№1893-28-VІІ 

147.  
Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради №3669-51-УІІ від 29.05.2018 року 

«Про інвентаризацію земель м. Ірпінь»  

148.  

Про надання гр. Гульчаку Я. В. згоди на одержання в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпеня земельної ділянки, яка знаходиться в приватній 

власності за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/56 
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 ПРО ВІДМОВУ 

149.  
Про розгляд заяви автокооперативу «Берізка» про передачу земельної ділянки у 

власність, яка розташована  в м. Ірпінь, вул. Полтавська - Северинівська   

150.  

Про розгляд заяви гр. Махлай О. В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 27 

 

151.  

Про розгляд заяви гр. Чернецької Г. М., що діє за довіреністю від гр. Рудя С. М., про 

затвердження проекту землеустрою та передачу гр. Рудю С. М. земельної ділянки в 

оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 49 

152.  

Про розгляд заяви гр. Пілявської Л.В. щодо поновлення договору оренди земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Героїв, 21-а 

153.  
Про розгляд заяви  гр. Дадашова А.М. о. про надання дозволу на   викуп земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 8-б 

154.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

155.  Різне 

 

 

 

Начальник відділу  

забезпечення діяльності ради                                                             О.Р. Нечитайло 


