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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

П’ятдесят восьма сесія VII-го скликання 
 

        «16» жовтня 2018 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про схвалення проекту рішення про добровільне об’єднання територіальних громад 

 Доповідач: Попсуй А.В.- в.о.міського голови-секретар ради 

3.  Про затвердження Кодексу етики депутата Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Попсуй А.В.- в.о.міського голови-секретар ради 

4.  
Про затвердження Кодексу етичної поведінки посадової особи місцевого 

самоврядування Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату ради 

та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення будинкового 

комітету будинку №24/1 по вулиці Гостомельське шосе («Ірпінські Липки») в м.Ірпінь 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

7.  
Про розгляд електронної петиції щодо допомоги дітям-відмовникам, які пербувають у 

лікарні 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

8.  
Про розгляд електронної петиції щодо побудови школи в районі вул.Мечнікова, 

вул.Новооскольської, вул.Григорія Сковороди 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

9.  
Про розгляд електронної петиції щодо створення рейсу маршрутного таксі від нового 

району Синергії в м.Ірпінь до м.Буча 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

10.  Про розгляд електронної петиції щодо цілодобового маршруту з м. Київ в м. Ірпінь 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

11.  Про розгляд електронної петиції щодо незадовільної якості води 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

12.  Про розгляд електронної петиції щодо побудови спортивного басейну 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

13.  

Про розгляд рішень місцевих Громадських слухань, що відбулися 16 вересня 2018 р. 

щодо планування розвитку та благоустрою кварталу міста Ірпінь Київської області, 

обмеженого вулицями Зарифи Алієвої будинки номер 51, 61 та Соборної будинки 108-

118 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

14.  
Про внесення змін до місцевої Програми «Реалізації заходів щодо виконання Законів 

України  «Про оборону України», «Про військовий обов’язок та військову службу», 
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«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки» 

 Доповідач:Костюк О.О. – начальник відділу з питань НСО та МР 

15.  Про внесення змін до міської програми «Успішний педагог» на 2016-2021 роки 

 Доповідач: Білорус О.А. – начальник управління освіти і науки 

16.  
Про надання дозволу на укладання договору на безоплатне користування 

комп’ютерним комплексом з Ірпінським відділом поліції ГУНП в Київській області  

 Доповідач: Ковальчук М.М. – начальник КП «Муніципальна варта» 

17.  
Про присвоєння назви меморіально-дитячого парку «Парк Дружби імені академіка 

Заріфи Азіз кизи Алієвої» в м.Ірпінь по вулиці академіка Заріфи Алієвої 

 Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу містобудування та архітектури 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач:Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 

18.  
Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 

28.12.2017 р. № 3044-44-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 

19.  
Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету одержувачами 

бюджетних коштів м.Ірпінь  

20.  Про надання поворотної фінансової допомоги КПП «Теплоенергопостач» 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

21.  

Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та основних напрямків 

розвитку на 2019-2020 роки 

22.  

Про затвердження угод про внесення змін до договорів про залучення коштів 

замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

23.  
Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 

24.  

Про надання згоди на передачу автомобіля SKODA OKTAVIA А5 (AI2357CІ) з 

балансу комунального підприємства «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської ради на 

баланс виконавчого комітету  Ірпінської міської ради 

25.  

Про надання згоди на передачу автомобіля DEWOO NUBIRA (АІ8936ЕХ) з балансу 

КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради на баланс 

КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради 

26.  
Про безоплатну передачу автомобіля з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на баланс КП «Служба захисту та лікування тварин» 

27.  
Про передачу на баланс КП «Муніципальна варта» нежитлового приміщення 

комунальної власності за адресою: м.Ірпінь, вул.Мінеральна, 7-Е 

28.  

Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього та мостового господарства та 

забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах міста Ірпінь 

«на 2016-2020 роки» 

29.  

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Ірпінь гуртожитку за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 104-а 
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30.  

Про передачу багатоквартирного житлового будинку №12 по вул.Гнатюка м. Ірпінь з 

балансу комунального підприємства «Управління житлово-комунального господарства 

«Ірпінь» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) 

"ЛІСОВИК 1982" 

31.  
Про  внесення змін в додаток 3 до рішення Ірпінської міської ради від 29 

березня 2018 року №3620-51-VІІ 

32.  
Про затвердження нового складу конкурсної комісії з розгляду питань про надання в 

оренду комунального майна 

33.  
Про  затвердження нового складу конкурсної комісії з конкурсного відбору експертів 

щодо проведення незалежної оцінки комунального майна 

34.  
Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 

оренду з конкурсу 

35.  Про  наглядові ради комунальних підприємств Ірпінської міської ради 

36.  
Про затвердження Статуту комунально-побутового підприємства 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради в новій редакції 

37.  
Про припинення  діяльності комунального   підприємства «Міжлікарняна аптека» 

Ірпінської міської ради шляхом ліквідації 

38.  Про надання дозволу на списання нежитлового приміщення 

 
Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І. Є. - директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

39.  
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: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

40.  Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у м. Ірпені 

41.  

Про надання Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив 

«Лісова 42/44» в тимчасове користування земельної ділянки на підставі  договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Лісова, 42, 44 

42.  

Про надання Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив  

«Гранд Віллас Україна» в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі   

договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 73 

43.  

Про надання гр. Нікітіній М.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 80 

44.  

Про надання гр. Чаві Д.М. в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  

договору строкового сервітуту для прокладання мереж  електропостачання за адресою:  

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 73 

45.  

Про надання гр. Мельниченку А.А. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Некрасова, 3В/1 

46.  

Про надання гр. Башинській Л.П. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7д 

 



 

4 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 

47.  
Про затвердження оновленого складу узгоджувальної комісії для вирішення  

земельних спорів, згідно додатку № 1 

48.  

Про затвердження оновленого складу конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах  

Ірпінської міської, згідно додатку № 1 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

49.  

Про надання дозволу гр. Суббот О.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 23 

50.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 36-а 

51.  

Про надання дозволу гр. Олексієнку Р. О. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 36-б 

52.  

Про надання дозволу гр. Устименку Р.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. Українська, 1-е 

53.  

Про надання дозволу гр. Мозель 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. Незалежності, 31-г 

54.  

Про надання дозволу гр. Ясиру А.Є. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 101 

55.  

Про надання дозволу гр. Халаім Ю.Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

вул. Франка, 1 

56.  

Про надання дозволу гр. Яблонському Р.С. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м.Ірпінь, вул. Мечнікова, 102-у 

57.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/137 

58.  

Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Гагаріна, згідно додатку № 1 

59.  
Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної документації 

щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 2/1 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

60.  

Про затвердження гр. Яковчуку П.О.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Франка, 4-а 
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61.  

Про затвердження гр. Мережинській Г.Ю.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і бслуговування житлового будинку, 

господарських будівельі споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 34-в 

62.  

Про затвердження гр. Ткачовій Т.П.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 36-а 

 

63.  

Про затвердження гр. Ткачук М.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 3-л 

64.  

Про затвердження гр. Крєстьянніковій  Л.В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 11-а 

65.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 31 

66.  

Про затвердження гр. Шевчук  Г.М.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Львівська, 12-т 

67.  
Про затвердження гр. Проценку Т.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в м. Ірпінь, вул. 6 Лінія, 17-б 

68.  

Про затвердження гр. Рудику Я.Я.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Матросова, 15-к 

69.  
Про затвердження гр. Натязі В.О.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/63 

70.  

Про затвердження гр. Карпенко Н.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Пушкінська, 6 

71.  
Про затвердження гр. Акопян Т.С.проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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

72.  

Про затвердження гр. Шишкову М.І. проектуземлеустрою та передачу земельної 

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

вул. Шевченка, 3-а/1 

73.  

Про затвердження гр. Сойнику О.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Ярославська, 8-а 

74.  

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

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

вул. Миру, 2/31 

75.  

Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  та  споруд технічної 

інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 26 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 
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76.  

Про затвердження гр. Вижиховській З.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, провул. Михайлівський, 24 

77.  

Про затвердження гр. Гудзинській Н.Ю.  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. Ломоносова, 12-а 

78.  

Про затвердження гр. Куценку І.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 житловогои 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, провул. Озерний, 18 

79.  

Про затвердження гр. Андрейко А.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. Південна, 9/1 

80.  

Про затвердження громадянам Кондратьєвій О.І., Кондратьєву А.О., Кондратьєву К.О., 

Кондратьєвій Л.О. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

сумісну власність земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 6 

81.  

Про затвердження ТОВ «Топенергосервіс» технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 125 та  внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

від 01.10.2003 року, зареєстрованого за №3197 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

82.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  на будівництво та  обслуговування 

будівель закладів освіти в м. Ірпінь,  вул. Незалежності, 5-а 

83.  

Про затвердження гр. Целіку Є.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуальних  гаражів на будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Павленка, 25-б, 27-а 

84.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на   будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 40 

85.  

Про затвердження ТОВ «ОУК ТРЕЙД» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка перебуває в користування на умовах оренди, цільове 

призначення якої  змінюється з будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 

будівництво об’єктів туристичної інфраструктури та громадського харчування в м. 

Ірпінь, вул. Шевченка, 6 
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 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

86.  
Про надання дозволу ФОП Пилипенку О.А. на розміщення тимчасової споруди – 

торгівельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, біля буд. 8-б 

87.  

Про надання дозволу ФОП Івасюку І.М. на розміщення тимчасової споруди – 

торгівельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Університетська район зупинки 

«Ірпіньводоканал» 

88.  

Про надання дозволу ТОВ «Перший столичний хлібозавод » на розміщення тимчасової 

споруди – торгівельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Університетська, між садибами 

№30 та № 32 

89.  
Про надання дозволу ТОВ «Перший столичний хлібозавод » нна розміщення 

тимчасової споруди – торгівельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Миру, біля буд. №16 

90.  
Про припинення  ТОВ  «Трейдфуд» дії договорів  особистих строкових сервітутів в м. 

Ірпінь, згідно додатку №1 

91.  
Про припинення  ПП  «Деліція» дії договору  особистого строкового сервітуту в 

м. Ірпінь, вул. Університетська (район парку Центральний) 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ 

92.  

Про поновлення ФОП Полійчук Н.І. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Ветеранів 

Афганістану, 18-а 

93.  
Про поновлення ФОП Герун Ж.М. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 11-а 

94.  

Про поновлення ТОВ «Інтервестсервіс» 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 

95.  
Про поновлення ФОП Нетецькому С.К. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель ьторгівлі в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 2-в 

96.  

Про поновлення гр. Тюлякову І.В. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, 

вул. Лисенка, 18-ж 

97.  

Про поновлення ФОП Зайцеву В.А. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Северинівська (біля 

буд. № 30) 

 ПРО ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

98.  
Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

ФОП Лянній Г.П.в м. Ірпені, вул. Северинівська, 150-а 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКУП 

99.  
Про надання дозволу на викуп земельної  ділянки ФОП Саркісяну Ю.А. в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 2-а   

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

100.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 13.09.2018 року № 4212-57-

VІІ  «Про затвердження громадянам Можейку О.А. та  Рудківській Л.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. Котляревського, 5» 



 

8 

101.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року № 1909-28-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Маковській В. А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 65-б» 

102.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 07.09.2017 року № 2574-39-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Берчак К. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. О. Кошового, 22-а» 

103.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 17.04.2014 року № 3899-55-

VІ «Про надання дозволу Комунальному підприємству  «Ірпіньводоканал» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок в постійне 

користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, згідно додатку № 1» 

104.  
Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської  ради від 20.06.2018 року № 3831-52-

VІІ   

105.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської  ради від 30.08.2018 року № 4119-56-

VІІ  «Про затвердження громадянам Грицай Л.К. та Пюре К.В.  технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, 

вул. Гоголя, 6-в» 

 ПРО ВІДМОВУ 

106.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

107.  

Про розгляд заяви гр. Гапоненка Г. М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-б 

108.  

Про розгляд заяви гр. Клименка Д. О.  про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення в користування на умовах оренди, яка розташована поряд із садівницьким 

товариством «Енергетик» в м. Ірпінь   

109.  Різне 
 

 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                                  А. В. Попсуй                                        


