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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

29 серпня  2019 р.                                                             м. Ірпінь 
 

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 19 депутатів 
 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М. 

2.  Бурчак О. В. 

3.  Глиняний С. М.  

4.  Кобринець А. В. 

5.  Куровський М. Б. 

6.  Кухалейшвілі Л. Ю. 

7.  Лехман І. Л. 

8.  Мельничук Б. О.  

9.  Миронюк Ю. М. 

10.  Молчанов В. В.  

11.  Носков С. І. 

12.  Олійнич О. Р. 

13.  Панасюк І. В.  

14.  Севастьянова О. В. 

15.  Слюсаренко Б. О. 

16.  Страховський А. А.  

17.  Чайка Г. Г. 

 

В роботі сесії беруть участь завідувачі відділами, управліннями міської ради, 

керівники установ, підприємств та організацій міста, керівники та актив об’єднань 

громадян у місті, представники громадськості, депутати обласної ради, засоби масової 

інформації. 

                  

       Головує на сесії виконуючий обов’язки Ірпінського міського голови Попсуй 

Анастасія Вікторівна. 

              

       Лічильна комісія:      Денисенко Юрій Олександрович,  
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                                            Король Петро Петрович, 

 

                                            Пащинський Олександр Сергійович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 19,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про розгляд електронної петиції щодо заборони проїзду великогабаритних та 

великовагових транспортних засобів по вул.Північній м.Ірпінь 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  
Про розгляд електронної петиції щодо встановлення підвищеного пішохідного переходу 

біля перехрестя вулиць Северинівська та Н.Рибака 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату ради 

та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  
Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради в новій редакції 

 
Доповідач: Главацька Ю.О. – начальник управління надання адміністративних послуг 

та по роботі зі зверненням громадян 

6.  Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» 

 
Доповідач:Зброжек П.В. – начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу 

7.  
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 2019року 

8.  

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 

9.  
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік 

10.  
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 

 
Питання відділу з питань  надзвичайних ситуацій,  

оборонної та мобілізаційної роботи 

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

11.  

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

України «Про оборону України», «Про військовий обовязок та військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 роки» 

12.  
Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної  бази роти 

№3 полку поліції особливого  призначення ГУ НП в Київській області 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О.А. – начальник управління 

13.  
Про внесення змін до Додатку до Програми розвитку та удосконалення організації 

харчування вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів  

14.  Про надання згоди ТОВ "Епіцентр К" на прийняття у комунальну власність 
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територіальної громади міста Ірпеня будівельних матеріалів 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник управління 

15.  
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» 

16.  
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.Ірпінь за І півріччя 

2019 року 

17.  
Про надання поворотної фінансової допомоги КНП «Ірпінська стоматологія» Ірпінської 

міської ради 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В. - начальник управління 

18.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» 

Ірпінської міської ради в новій редакції 

19.  
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» 

20.  
Про  затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Ірпінської  міської ради за І півріччя 2019 року 

21.  
Про затвердження актів приймання – передачі до комунальної власності територіальної 

громади м. Ірпінь квартир №№2, 4 в будинку №6-в/1 по вул. Лермонтова у м. Ірпінь 

22.  
Про затвердження Статуту Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи  Ірпінської 

міської ради Київської області в новій редакції 

23.  
Про затвердження Положення про структурний підрозділ Ірпінської дитячо-юнацької 

спортивної школи  з проведення спортивно-масових заходів, організації фізкультурно-

спортивної роботи в місті – Стадіон «Чемпіон» 

24.  
Про затвердження Положення про структурний підрозділ Ірпінської дитячо-юнацької 

спортивної школи  з фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, молоддю та населенням 

– Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» в новій редакції 

25.  
Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 

оренду з конкурсу 

26.  Про затвердження звіту з незалежної оцінки 

27.  
Про затвердження передавального акту КЗ "Центральний міський стадіон" Ірпінської 

міської ради до правонаступника Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи 

Ірпінської міської ради 

28.  
Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь об'єктів 

нерухомого майна 

29.  
Про надання дозволу КНП "Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Ірпінської міської ради Київської області на укладання договорів оренди 

30.  
Про надання дозволу ТОВ «АПТЕКА 1» на проведення робіт з капітального ремонту 

орендованого нежитлового приміщення 

31.  
Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради на списання майна 

32.  
Про внесення змін до Положення  про відділ «Служба захисту та лікування тварин» 

КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради Київської області 

33.  Про надання дозволу Ірпінській міській раді на викуп нежитлового приміщення 

34.  
Про зміну назви КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради та 

затвердження Статуту в новій редакції 

35.  Про надання дозволу на реорганізацію комунальних підприємств 

 
Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І. Є. - директор підприємства 

36.  Про надання дозволу фінансувати роботи з проектування та будівництва 
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загальноосвітньої школи I-III ступенів «Синергія» (ліцей об’єднаний з початковою 

школою та гімназією) по вул. Достоєвського та пров. Озерний в м. Ірпінь Київської 

області 

37.  
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: Скрипник Д.В.- в.о. начальника підприємства 

38.  
Про надання гр. Гаврику Ю.Г. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Садова,71 

39.  
Про надання гр. Заїці Ю.В. на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Героїв, 87, 87/2 

40.  
Про надання гр. Алєксєєнку І.Є. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова, 4-А 

41.  
Про надання гр. Гасимову Руфату Рамізу оглу в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 31, 33, 33-а 

42.  
Про надання гр. Юрченку Д.В. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 60-г, 62, 64 

43.  
Про надання гр. Чаві Д.М. в тимчасове користування земельної ділянки  на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 73 

44.  
Про надання гр. Левицькій Л.В. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Федора Кричевського, 1-г 

45.  
Про надання гр. Роспотнюк В.А. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, 1-г, 1-е, 1-о 

46.  
Про внесення змін до Програми «Поводження з безпритульними тваринами в місті 

Ірпінь на 2017–2020 роки»  

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

47.  
Про надання дозволу гр. Ткачук М. Ф. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Українська, 7-т 

48.  
Про надання дозволу гр. Вінцевичу Л. 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. Українська, 7-д 

49.  
Про надання дозволу гр. Лутак І. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/107 

50.  
Про надання дозволу гр. Войчишиній І.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Українська 

51.  
Про надання дозволу гр. Камінській О. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Львівська, 22 
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52.  
Про надання дозволу гр. Герасимчук О. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Річковий, 10-в 

53.  
Про надання дозволу гр. Сєдому О. 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. Лісова, 24-а 

54.  

Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської 

ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно 

– просвітницького обслуговування в м. Ірпінь, вул. Поповича, 1 

55.  

Про надання дозволу ФОП Пилипенку О.А. на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості), яка перебуває в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 8-б 

56.  
Про надання дозволу гр. Магдалюку О. 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. Чехова, 16-є 

57.  
Про надання дозволу гр. Білаві О. С. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

58.  

Про надання дозволу гр. Володько В. 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. Авіаконструктора 

Антонова, 28-л 

59.  
Про надання дозволу гр. Омельченку С. 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. Вериківського, 49/8  

60.  

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 інших будівель 

громадської забудови (розміщення служби захисту та лікування тварин) м. Ірпінь, вул. 

Покровська, 1-щ 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

61.  
Про затвердження гр. Ніколаєць Г. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Матросова, 15-з 

62.  
Про затвердження гр. Цвіцінському В. Ю. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. 10 Лінія, 12-в 

63.  
Про затвердження гр. Кирієнку С. А.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 63-б 

64.  
Про затвердження гр. Можарівській Т. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Соборна, 49 

65.  
Про затвердження гр. Лісницькому Д. О.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/36 

66.  
Про затвердження гр. Неїжкаші С. В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/56 
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67.  
Про затвердження гр. Перехресту О. С.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/55 

68.  
Про затвердження гр. Нармуратову Р. Т.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/51 

69.  

Про затвердження громадянам Дударенку Є. В., Ольшевській Л. В., Дударенко Л. А.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у спільну сумісну  власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Садова, 50 

70.  
Про затвердження гр. Кірєєвій О. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Північна, 22/4 

71.  
Про затвердження гр. Куровському М. Б. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Ярославська 

72.  
Про затвердження гр. Братусю Д. А.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Дачна, 20-а 

73.  
Про затвердження гр. Зелинському С.А. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Громадянська, 11-б 

74.  
Про затвердження гр. Дріжденку Я. І. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Білокур, 1-с 

75.  
Про затвердження гр. Федуну В. В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в  м. Ірпінь, вул. Героїв, 46-е 

76.  
Про затвердження гр. Кобильченку С. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/26 

77.  
Про затвердження гр. Степаненку М. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Полтавська, 64/32 

78.  
Про затвердження гр. Кривошиєнку В. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 10/1 

79.  
Про затвердження гр. Заболотній Т. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Тищенка, 39-б 

80.  
Про затвердження гр. Подгорній Н. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Львівська, 22-а 

81.  
Про затвердження гр. Суваківській Ю. О.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 27-г 

82.  
Про затвердження житлово-будівельному кооперативу «Ірпіньмашторф» проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  вул. Садова, 61-в 

83.  
Про затвердження гр. Григор’єву А. С.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 53-г 

84.  
Про затвердження гр. Лавренюк Р. О.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Грибоєдова 
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85.  
Про затвердження гр. Благодушку А. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/92 

86.  
Про затвердження гр. Резнік Т. М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Котляревського, 56-а 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

87.  

Про затвердження гр. Семеновій Л. О. 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. Київська, 58-а 

88.  

Про затвердження гр. Остапенко О. С. 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. І Північний тупик, 4/1 

89.  

Про затвердження гр. Бузинській З. І. 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. 74 Стрілецької дивізії, 16-а 

90.  

Про затвердження гр. Бабенку Ю. 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. Тургенівська, 123/3 

91.  

Про затвердження гр. Мельниченку Г. 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. Озерна, 84/1 

92.  

Про затвердження гр. Кононенко К. Т. 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. Озерна, 84 

93.  

Про затвердження гр. Горніч Г. 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. Мечнікова, 38-б 

94.  

Про затвердження гр. Руденок М.П.  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. Зелена, 4 

95.  

Про затвердження громадянам Писарчуку В. О. та Писарчук О. 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. Петрусенко, 5/3 

96.  

Про затвердження громадянам Тюріну М. Г. та Тюріну Г. М.  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. Петрусенко, 6 
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97.  

Про затвердження гр. Сухенко Т. Г. 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. Поповича, 6 

98.  
Про передачу гр. Ващуку В. М. у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в м. Ірпінь, пров. Польовий, 1 

99.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, яка знаходиться в м. Ірпінь, 

вул. Висока,10-а 

100.  
Про надання комунальному підприємству  «Ірпіньводоканал» в постійне користування  

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Висока, 10-в 

101.  

Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 

ради на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 63-ж 

102.  

Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 1-а 

103.  

Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Ярославська, 7 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

104.  

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 

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. Пушкінська, 25-б 

106.  

Про затвердження ТОВ «Ірпінь-Інвест» 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. Ново-Окольська, 10 

107.  

Про затвердження ТОВ «Ірпінь-Інвест» 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. Ново-Окольська, 10-а 

108.  

Про затвердження ТОВ «Ірпінь-Інвест» 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. Ново-Окольська, 10-а/1 

109.  

Про затвердження КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення 

земельної ділянки комунальної власності в м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 1 
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110.  
Про затвердження гр. Демченку А. М. проектів землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

111.  

Про надання гр. Недибалюку М. А. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 15-а 

112.  
Про поновлення ФОП Тиванюк О. Я. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4-а 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

113.  

Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту № 58 

від 21.05.2018 року, укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Уманцем К. П. 

відносно земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна 

114.  
Про надання дозволу гр. Пікулику О. Б. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Дем’яна Попова 

115.  

Про надання згоди КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради 

на укладання договору особистого строкового сервітуту з ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП 

ТЕПЛОЕНЕРГО» щодо земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні в 

м. Ірпінь, вул. Садова, 38 

116.  

Про надання згоди Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на укладання 

договору особистого строкового сервітуту з ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО» 

щодо земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-а 

 ДОЗВІЛ НА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

117.  
Про надання дозволу ФОП Корбуту В. Й. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь , вул. 

Центральна, 6-г/3 

118.  
Про надання дозволу ТОВ «САН ТРАСТ» на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 2/2-а 

119.  Про надання згоди на укладання цивільно-правової угоди з гр. Ковалем В.Ф. 

120.  Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб (створення міського парку) 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

121.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 року 

№2167-32-VІІ  

122.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 06.02.2018 року 

№3195-47-VІІ  

123.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 06.02.2018 року 

№3197-47-VІІ 

124.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 25.04.2019 року №5174-67-VІІ  

125.  
Про визнання нечинним пункту 26 додатку № 1 до рішення Ірпінської міської ради від 

15.09.2016 року №1319-21-VІІ  

126.  Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської  ради №321/12 

 ПРО ВІДМОВУ 

127.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

128.  

Про розгляд клопотання Ірпінського відділу поліції ГУНП в Київській області щодо 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування для облаштування спеціального майданчику для розміщення 

тимчасово затриманих  транспортних засобів в м. Ірпінь 

129.  Про розгляд клопотання ПрАТ «Київобленерго» щодо надання дозволу на розроблення 
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Тургенівська 

130.  Різне  

 
 
 

 
 

Король П. П. – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Денисенка Ю. О. 

Секретарем лічильної комісії обрано – Пащинського О. С.  
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

Ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок денний «За основу». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

Виступав з депутатським запитом депутат Ірпінської міської ради Карпенко 

Б. В. з пропозицією звернутись до Державної екологічної інспекції 

Столичного округу щодо порушення норм охорони навколишнього 

природного середовища та протопожежної безпеки на території міста Ірпінь. 
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

Карпенка Б. В. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про направлення депутатських запитів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо заборони проїзду великогабаритних 

та великовагових транспортних засобів по вул.Північній м.Ірпінь 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

заборони проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів 

по вул.Північній м.Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо встановлення підвищеного 

пішохідного переходу біля перехрестя вулиць Северинівська та Н.Рибака 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

встановлення підвищеного пішохідного переходу біля перехрестя вулиць 

Северинівська та Н.Рибака». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, 

апарату ради та її виконавчого комітету 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін в 

структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при 

виконавчому комітеті Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

  Доповідач: Главацька Ю.О. – начальник управління надання 

адміністративних послуг та по роботі зі зверненням громадян 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Регламенту Центру 

надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Ірпінської 

міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» 
 

  Доповідач: Зброжек П.В. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

комплексної програми «Турбота»». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 

2019року 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 2019року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: 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 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її 

виконавчого комітету на 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: 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 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до місцевої Програми «Реалізації заходів щодо виконання 

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

Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Чаплюк Ю.Г.- в.о. начальника відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до місцевої Програми 

«Реалізації заходів щодо виконання Законів України «Про оборону України», 

«Про військовий обов’язок та військову службу», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-

технічної  бази роти №3 полку поліції особливого  призначення ГУ НП в 

Київській області 
 

  Доповідач: Чаплюк Ю. Г.- в.о. начальника відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми поліпшення 

та зміцнення матеріально-технічної  бази роти №3 полку поліції особливого  

призначення ГУ НП в Київській області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатку до Програми розвитку та удосконалення 

організації харчування вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Додатку до 

Програми розвитку та удосконалення організації харчування вихованців 

дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди ТОВ "Епіцентр К" на прийняття у комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпеня будівельних матеріалів 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди ТОВ "Епіцентр К" на 

прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Ірпеня 

будівельних матеріалів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: 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 
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на 2019 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м.Ірпінь за І 

півріччя 2019 року 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету м.Ірпінь за І півріччя 2019 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про надання поворотної фінансової допомоги КНП «Ірпінська стоматологія» 

Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання поворотної фінансової 

допомоги КНП «Ірпінська стоматологія» Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 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» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних 
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підприємств Ірпінської  міської ради за І півріччя 2019 року 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження звітів про виконання 

фінансових планів комунальних підприємств Ірпінської  міської ради за І 

півріччя 2019 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про затвердження актів приймання – передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Ірпінь квартир №№2, 4 в будинку №6-в/1 по вул. 

Лермонтова у м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження актів приймання – 

передачі до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь квартир 

№№2, 4 в будинку №6-в/1 по вул. Лермонтова у м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи  

Ірпінської міської ради Київської області в новій редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту Ірпінської 

дитячо-юнацької спортивної школи  Ірпінської міської ради Київської 

області в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про структурний підрозділ Ірпінської дитячо-

юнацької спортивної школи  з проведення спортивно-масових заходів, 

організації фізкультурно-спортивної роботи в місті – Стадіон «Чемпіон» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

структурний підрозділ Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи  з 

проведення спортивно-масових заходів, організації фізкультурно-спортивної 

роботи в місті – Стадіон «Чемпіон»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про структурний підрозділ Ірпінської дитячо-

юнацької спортивної школи  з фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, 

молоддю та населенням – Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для 

всіх» в новій редакції 
 

  Доповідач: Літвинов А.В. - начальник управління ІРІ та ЖКГ 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

структурний підрозділ Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи  з 

фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, молоддю та населенням – Центр 

фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути 

надані в оренду з конкурсу 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 

комунальної власності, що можуть бути надані в оренду з конкурсу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту з незалежної оцінки 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту з незалежної 

оцінки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту КЗ "Центральний міський стадіон" 

Ірпінської міської ради до правонаступника Ірпінської дитячо-юнацької 

спортивної школи Ірпінської міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження передавального акту 

КЗ "Центральний міський стадіон" Ірпінської міської ради до 

правонаступника Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи Ірпінської 

міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Ірпінь об'єктів нерухомого майна 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Ірпінь об'єктів нерухомого майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП "Ірпінський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги" Ірпінської міської ради Київської області на укладання 
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договорів оренди 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КНП "Ірпінський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ірпінської міської 

ради Київської області на укладання договорів оренди». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «АПТЕКА 1» на проведення робіт з капітального 

ремонту орендованого нежитлового приміщення 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ «АПТЕКА 1» 

на проведення робіт з капітального ремонту орендованого нежитлового 

приміщення». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства 

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання майна 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «Управління 

житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

списання майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення  про відділ «Служба захисту та лікування 

тварин» КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради Київської 

області 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Положення  про 

відділ «Служба захисту та лікування тварин» КП «Контроль благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на викуп нежитлового 

приміщення 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській міській 

раді на викуп нежитлового приміщення». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про зміну назви КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради 

та затвердження Статуту в новій редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про зміну назви КП «Контроль 

благоустрою міста» Ірпінської міської ради та затвердження Статуту в новій 

редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на реорганізацію комунальних підприємств 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на реорганізацію 

комунальних підприємств». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу фінансувати роботи з проектування та будівництва 

загальноосвітньої школи I-III ступенів «Синергія» (ліцей об’єднаний з 

початковою школою та гімназією) по вул. Достоєвського та пров. Озерний в 

м. Ірпінь Київської області 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу фінансувати 

роботи з проектування та будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів 

«Синергія» (ліцей об’єднаний з початковою школою та гімназією) по вул. 

Достоєвського та пров. Озерний в м. Ірпінь Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовників 

будівництва об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гаврику Ю. Г. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова,71 
 

  Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 
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міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Гаврику Ю. Г. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Садова,71». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Заїці Ю. В. на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Героїв, 87, 87/2 
 

  Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Заїці Ю. В. на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Героїв, 87, 87/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Алєксєєнку І. Є. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова, 4-А 
 

  Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Алєксєєнку І. Є. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Чехова, 4-А». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гасимову Руфату Рамізу оглу в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання зовнішніх мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Садова, 31, 33, 33-а 
 

  Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Гасимову Руфату Рамізу 

оглу в тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 31, 33, 33-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Юрченку Д. В. в тимчасове користування земельної ділянки 
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на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 60-г, 62, 64 
 

  Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Юрченку Д. В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Київська, 60-г, 62, 64». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Чаві Д. М. в тимчасове користування земельної ділянки  на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 73 
 

  Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Чаві Д. М. в тимчасове 

користування земельної ділянки  на підставі договору строкового сервітуту 

для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 73». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Левицькій Л. В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Федора 

Кричевського, 1-г 
 

  Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Левицькій Л. В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Федора Кричевського, 1-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Роспотнюк В. А. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, 1-г, 

1-е, 1-о 
 

  Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Роспотнюк В. А. в 
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тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 1-г, 1-е, 1-о». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Поводження з безпритульними тваринами 

в місті Ірпінь на 2017–2020 роки» 
 

  Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

«Поводження з безпритульними тваринами в місті Ірпінь на 2017–2020 

роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ткачук М. Ф. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 7-т 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ткачук М. Ф. на 

розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 

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

Українська, 7-т». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Вінцевичу Л. 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. Українська, 7-д 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Вінцевичу Л. 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. Українська, 7-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Лутак І. С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/107 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Лутак І. С. на 
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розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 

2/107». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Войчишиній І.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Войчишиній І.Г. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Українська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Камінській О. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Львівська, 22 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Камінській О. 

В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Львівська, 22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Герасимчук О. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

Ірпінь, провул. Річковий, 10-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Герасимчук О. 

В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Річковий, 10-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сєдому О. 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. Лісова, 24-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сєдому О. 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. Лісова, 24-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно – просвітницького 

обслуговування в м. Ірпінь, вул. Поповича, 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу культури, 

національностей та релігій Ірпінської міської ради на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно – 

просвітницького обслуговування в м. Ірпінь, вул. Поповича, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Пилипенку О.А. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває в користуванні на 

умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 8-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Пилипенку 

О.А. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

яка перебуває в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 8-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Магдалюку О. 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. Чехова, 16-є 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Магдалюку О. 

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. Чехова, 16-є». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Білаві О. С. на розроблення проекту землеустрою 
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щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Чехова, 19-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Білаві О. С. на 

розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Володько В. 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. Авіаконструктора Антонова, 28-л 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Володько В. 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. Авіаконструктора 

Антонова, 28-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Омельченку С. 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. Вериківського, 49/8 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Омельченку С. 

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. Вериківського, 49/8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: 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 інших будівель громадської забудови (розміщення служби 

захисту та лікування тварин) м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-щ 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 
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підприємству «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (розміщення служби захисту та лікування тварин) м. 

Ірпінь, вул. Покровська, 1-щ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ніколаєць Г. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Матросова, 15-з 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ніколаєць Г. П. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Матросова, 15-з». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Цвіцінському В. Ю. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. 10 Лінія, 12-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Цвіцінському В. 

Ю. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. 10 Лінія, 12-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кирієнку С. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 

63-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кирієнку С. А.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 63-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Можарівській Т. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Соборна, 49 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Можарівській Т. 

О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 49». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лісницькому Д. О.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/36 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Лісницькому Д. О.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/36». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Неїжкаші С. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/56 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Неїжкаші С. В.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/56». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      67. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Перехресту О. С.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/55 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Перехресту О. С.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/55». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      68. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Нармуратову Р. Т.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/51 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Нармуратову Р. Т.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
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індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/51». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      69. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Дударенку Є.В., Ольшевській Л.В., Дударенко 

Л.А.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у спільну сумісну  

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Садова, 50 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Дударенку 

Є.В., Ольшевській Л.В., Дударенко Л.А.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у спільну сумісну  власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Садова, 50». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      70. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кірєєвій О. В. проекту землеустрою та передачу 

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

вул. Північна, 22/4 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кірєєвій О. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Північна, 22/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Куровському М. Б. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Ярославська 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Куровському М. Б. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ярославська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Братусю Д. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Дачна, 20-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Братусю Д. А.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
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будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Дачна, 20-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      73. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Зелинському С. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  м. 

Ірпінь, вул. Громадянська, 11-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Зелинському С. А. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в  м. Ірпінь, вул. Громадянська, 11-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      74. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дріжденку Я. І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь,  вул. Білокур, 1-с 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дріжденку Я. І. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,   вул. Білокур, 1-с». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      75. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Федуну В. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  м. 

Ірпінь, вул. Героїв, 46-е 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Федуну В. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в  м. Ірпінь, вул. Героїв, 46-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кобильченку С. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/26 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кобильченку С. О. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/26». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      77. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Степаненку М. М. проекту землеустрою та передачу 
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земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Полтавська, 64/32 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Степаненку М. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/32». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      78. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кривошиєнку В. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 10/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кривошиєнку В. 

М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 10/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Заболотній Т. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  м. 

Ірпінь, вул. Тищенка, 39-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Заболотній Т. П. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в  м. Ірпінь, вул. Тищенка, 39-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      80. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Подгорній Н. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Львівська, 22-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Подгорній Н. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Львівська, 22-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      81. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Суваківській Ю. О.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 

27-г 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Суваківській Ю. О.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 27-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      82. СЛУХАЛИ: Про затвердження житлово-будівельному кооперативу «Ірпіньмашторф» 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь,  вул. Садова, 61-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження житлово-

будівельному кооперативу «Ірпіньмашторф» проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  вул. Садова, 61-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      83. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Григор’єву А. С.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 53-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Григор’єву А. С.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 53-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      84. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лавренюк Р. О.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Грибоєдова 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Лавренюк Р. О.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  85. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Благодушку А. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/92 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Благодушку А. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 11-а/92». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  86. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Резнік Т. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Котляревського, 

56-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Резнік Т. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь,  вул. Котляревського, 56-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  87. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Семеновій Л.О. 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. Київська, 58-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Семеновій Л.О. 

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. Київська, 58-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  88. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Остапенко О. С. 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. І Північний тупик, 4/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Остапенко О. С. 

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, 
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господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. І Північний тупик, 4/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  89. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бузинській З. І. 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. 74 Стрілецької дивізії, 16-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бузинській З. І. 

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, госпо-

дарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 16-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  90. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бабенку Ю. 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. Тургенівська, 123/3 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бабенку Ю. 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. Тургенівська, 123/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  91. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мельниченку Г. 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. Озерна, 84/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мельниченку Г. 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. Озерна, 84/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  92. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кононенко К. Т. технічної документації із 
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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. Озерна, 84 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кононенко К. Т. 

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. Озерна, 84». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  93. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Горніч Г. 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. Мечнікова, 38-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Горніч Г. 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. Мечнікова, 38-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  94. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Руденок М. П. 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. Зелена, 4 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Руденок М. П.  

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. Зелена, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  95. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Писарчуку В. О. та Писарчук О. 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. Петрусенко, 5/3 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Писарчуку В. О. та Писарчук О. 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. Петрусенко, 5/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  96. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Тюріну М. Г. та Тюріну Г. М. 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. Петрусенко, 6 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Тюріну 

М. Г. та Тюріну Г. М. 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. Петрусенко, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  97. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сухенко Т. Г. 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. Поповича, 6 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сухенко Т. Г. 

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. Поповича, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  98. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Ващуку В. М. у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в м. Ірпінь, пров. Польовий, 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Ващуку В. М. у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
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господарства в м. Ірпінь, пров. Польовий, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  99. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, яка 

знаходиться в м. Ірпінь, вул. Висока,10-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності Ірпінської міської ради, яка знаходиться в м. Ірпінь, 

вул. Висока,10-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про надання комунальному підприємству  «Ірпіньводоканал» в постійне 

користування  земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Висока, 10-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання комунальному 

підприємству  «Ірпіньводоканал» в постійне користування  земельної ділянки 

в м. Ірпінь, вул. Висока, 10-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської 

міської ради на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної  ділянки в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 63-ж 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КНП «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної  ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Давидчука, 63-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Миру, 1-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Управлінню освіти 

і науки Ірпінської міської ради на виготовлення технічної документації із 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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103. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 7 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Управлінню освіти 

і науки Ірпінської міської ради на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 

7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104. СЛУХАЛИ: 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 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 10 «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 6, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

105. СЛУХАЛИ: 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 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 9, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

106. СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Ірпінь-Інвест» 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. Ново-Окольська, 10 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «Ірпінь-Інвест» 

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. Ново-Окольська, 10». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107. СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Ірпінь-Інвест» 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. Ново-Окольська, 10-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «Ірпінь-Інвест» 

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. Ново-Окольська, 10-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

108. СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Ірпінь-Інвест» 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 багато-

квартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Ново-Окольська, 10-а/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «Ірпінь-Інвест» 

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. Ново-Окольська, 10-а/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109. СЛУХАЛИ: Про затвердження КП «Управління житлово-комунального господарства 

«Ірпінь» Ірпінської міської ради проекту землеустрою щодо зміни  цільового 

призначення земельної ділянки комунальної власності в м. Ірпінь, вул. 

Слов’янська, 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження КП «Управління 

житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради 

проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки 

комунальної власності в м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Демченку А. М. проектів землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок в м. Ірпінь, згідно додатку №1 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Демченку А. М. 

проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок 

в м. Ірпінь, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Недибалюку М. А. земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 15-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Недибалюку М. А. 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 

15-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Тиванюк О. Я. договору оренди земельної ділянки для 

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

Центральна, 4-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Тиванюк О. Я. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту №58 від 21.05.2018 року, укладеного між Ірпінською міською 

радою та ФОП Уманцем К.П. відносно земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 

Соборна 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору про 

встановлення особистого строкового сервітуту №58 від 21.05.2018 року, 

укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Уманцем К.П. відносно 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

114. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пікулику О. Б. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Дем’яна Попова 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Пікулику О. Б. 

на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь по вул. Дем’яна Попова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

115. СЛУХАЛИ: Про надання згоди КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської 

міської ради на укладання договору особистого строкового сервітуту з ТОВ 

«ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО» щодо земельної ділянки, яка знаходиться 

в постійному користуванні в м. Ірпінь, вул. Садова, 38 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди КНП «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради на укладання договору 

особистого строкового сервітуту з ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО» 

щодо земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні в м. 

Ірпінь, вул. Садова, 38». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

укладання договору особистого строкового сервітуту з ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП 

ТЕПЛОЕНЕРГО» щодо земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 

129-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди Управлінню освіти і 

науки Ірпінської міської ради на укладання договору особистого строкового 

сервітуту з ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО» щодо земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Корбуту В. Й. на викуп земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 6-г/3 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Корбуту В. 

Й. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь , вул. Центральна, 6-г/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «САН ТРАСТ» на викуп земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 2/2-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ «САН 
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ТРАСТ» на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/2-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

119. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на укладання цивільно-правової угоди з гр. Ковалем В. Ф. 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на укладання 

цивільно-правової угоди з гр. Ковалем В. Ф.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120. СЛУХАЛИ: Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб (створення міського 

парку) 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

121. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 

27.04.2017 року №2167-32-VІІ 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 2 

рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 року №2167-32-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 

06.02.2018 року №3195-47-VІІ 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 2 

рішення Ірпінської міської ради від 06.02.2018 року №3195-47-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 

06.02.2018 року №3197-47-VІІ 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 2 

рішення Ірпінської міської ради від 06.02.2018 року №3197-47-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 25.04.2019 року 

№5174-67-VІІ 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 25.04.2019 року №5174-67-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

125. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним пункту 26 додатку №1 до рішення Ірпінської міської 

ради від 15.09.2016 року №1319-21-VІІ 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 26 

додатку №1 до рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року №1319-

21-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

126. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської  ради 

№321/12 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету Ірпінської міської  ради №321/12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

127. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, 

згідно додатку №1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

128. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання Ірпінського відділу поліції ГУНП в Київській 

області щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в користування для облаштування 

спеціального майданчику для розміщення тимчасово затриманих  

транспортних засобів в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотання Ірпінського 

відділу поліції ГУНП в Київській області щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
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користування для облаштування спеціального майданчику для розміщення 

тимчасово затриманих  транспортних засобів в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання ПрАТ «Київобленерго» щодо надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Тургенівська 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

  Попсуй А. В. – в. о. міського голови – секретар ради: 

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую сімдесят першу сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 

 
 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                           А. В. Попсуй                                   


