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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

30 січня 2020 р.                                                             м. Ірпінь 
  

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 23 депутати 
 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М. 

2.  Бурчак О. В.  

3.  Кухалейшвілі Л. Ю. 

4.  Лехман І. Л.  

5.  Мельничук Б. О. 

6.  Молчанов В. В.  

7.  Носков С. І. 

8.  Олійнич О. Р.  

9.  Пащинський О. С. 

10.  Плешко М. В. 

11.  Севастьянова О. В.  

12.  Страховський А. А. 

13.  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 Літвинов Андрій 

Вікторович. 

 

       Лічильна комісія:      Король Петро Петрович,  

 

                                            Олійник Олексій Володимирович, 

 

                                            Денисенко Юрій Олександрович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 22,  „ПРОТИ” –  1, „УТРИМАЛИСЬ” – 0 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  

Про розгляд звернення депутатів Ірпінської міської радидо Верховної Ради України 

щодо недопущення прийняття проєкту постанови про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Київської області, зміну і встановлення меж Києво-

Святошинського, Бородянського районів, міста Ірпінь та селища Гостомель Київської 

області 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

3.  Про надання згоди на добровільне приєднання  

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

4.  Про затвердження оновленого складу постійних депутатських комісій 

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

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

та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 

6.  Про розгляд електронної петиції «Відкриття нового автобусного маршруту» 

 Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 

7.  
Про затвердження Положення про органи самоорганізації населення Ірпінської міської 

територіальної громади 

 Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 

8.  
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста Ірпінь 

«УКРАЇНСЬКИЙ КВАРТАЛ» 

 Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 

9.  
Про внесення змін до Статуту Ірпінського навчально-виховного об’єднання 

«Освіта» Ірпінської міської ради Київської області 

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

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 

 Доповідач: Демченко С. А.- начальник відділу економіки 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

11.  
Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

19.12.2019 року №6105-76-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік» 

12.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 2019 рік  

13.  
Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету одержувачами 

бюджетних коштів м. Ірпінь на 2020 рік 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П. В. - начальник управління 

14.  
Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту 

населення Ірпінської міської ради в новій редакції 

15.  

Про затвердження Порядку відшкодування витрат за безкоштовне перевезення 

пільгових категорій населення м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 

на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування та 

залізничним транспортом на 2020 рік 

16.  
Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської ради в новій редакції  

17.  
Про зміни в структурі штатів та штатному розписі територіального центру 

соціального обслуговування (надання соцільних послуг) Ірпінської міської ради 
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Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління 

18.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій 

редакції  

19.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Ірпінської міської ради в новій редакції  

20.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» 

Ірпінської міської ради в новій редакції   

21.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції   

22.  
Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Ірпінь квартири №124 в будинку №7-Е по вул. 

Мінеральна у м. Ірпінь 

23.  Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на списання транспортного засобу 

24.  
Про надання дозволу  КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 

ради на передачу  талонів на дизельне пальне  

25.  
Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Ірпінь квартири №18 в будинку №54-а по вул. Котляревського у м. Ірпінь  

26.  Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей 

27.  
Про затвердження нового складу конкурсної  комісії з розгляду питань про надання 

в оренду комунального майна 

28.  
Про  затвердження нового складу конкурсної комісії з конкурсного відбору 

експертів щодо проведення незалежної оцінки комунального майна 

29.  Про продовження договорів оренди комунального майна 

30.  
Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані 

в оренду з конкурсу у 2020 році 

31.  
Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 19 грудня  2019 року 

№6120-76-VII «Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг 

територіальної громади  м. Ірпінь у 2020 році» 

32.  Про передачу нежитлового приміщення 

33.  
Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

укладання договору оренди 

34.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Ірпінської міської ради в новій редакції  

35.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Ірпінської міської ради на передачу газових котелень 

36.  
Про продовження терміну дії рішення сесії Ірпінської міської ради від 14.05.2010 р. 

№4400-88-V «Про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів на 1 

людину по м. Ірпінь та селищах Гостомель, Коцюбинське, Ворзель» 

37.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

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

бюджету, на баланс Гостомельської селищної ради, КП «УЖКГ «Ірпінь», 

КП «Ірпіньводоканал», КП «Управління благоустрою міста» 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М. – начальник відділу 

38.  
Про затвердження детального плану території земельних ділянок в м. Ірпінь, по 

вул. Поповича, 3 

39.  

Про надання дозволу Громадській раді учасників Антитерористичної операції при 

Ірпінському міському голові на розробку детального плану території земельних 

ділянок у кварталі, обмеженому вул. Найкраща, вул. Захисників, вул. Прибережна, 

вул. Ломоносова, в м. Ірпінь 
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40.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки по 

вул. Ново-Оскольска, 50, в м. Ірпінь для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій  

41.  Про дозвіл на розробку детального плану території 

42.  
Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 15 вересня 2016 року 

№1291-21-VII «Про затвердження Положення про Порядок присвоєння поштових 

адрес об’єктам нерухомого майна в м. Ірпінь» 

 
Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І. Є. - директор підприємства 

43.  
Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

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

44.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради  №6004-75-VII від 05.12.2019 р. 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

45.  
Про надання дозволу гр. Семку В. А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Квіткова, 20-а 

46.  
Про надання дозволу гр. Ройко Л. І.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Степанівська,  1 

47.  
Про надання дозволу гр. Пеліпаченку К. 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. Ломоносова, 89-а 

48.  
Про надання дозволу гр. Король Л. І. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ранкова, 3-б 

49.  
Про надання дозволу гр. Янчинській О. І. на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

вул. Північна, 22/5 

50.  
Про надання дозволу гр. Нельзіну М. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Центральна, 24-б 

51.  
Про надання дозволу гр. Здоренку А. П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Мечнікова, 88-а 

52.  
Про надання дозволу гр. Бабаку Р. Р. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул. Ново-Оскольська, 32-л 

53.  
Про надання дозволу гр. Усенко А. А. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

садівниче товариство «Пролісок», ділянка №14 

54.  
Про надання дозволу гр. Клоноз Н. І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в 

м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 7-д 

55.  
Про надання дозволу гр. Красноштан В. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 

56.  
Про надання дозволу гр. Примаковій С. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 
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м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/40 

57.  
Про надання дозволу гр. Романенко Н. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/38 

58.  

Про надання згоди гр. Сукмановій Л. Г., яка діє від імені малолітньої дитини 

Коренкова Л. С., на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Соборна, 85 

59.  

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

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/4 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

60.  
Про затвердження гр. Дворєцькову І. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд   в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 39-н 

61.  
Про затвердження гр. Підлісному Р. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Вишнева, 20-б 

62.  
Про затвердження гр. Скорику О. Г. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд   в м. Ірпінь, вул. Українська, 14-а/2 

63.  
Про затвердження гр. Туровському А. Г. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/76 

64.  
Про затвердження гр. Багінському В. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/49 

65.  
Про затвердження гр. Ткачук М. Ф. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянкиу власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Матросова, 19-г 

66.  
Про затвердження гр. Дем’яненку О. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

 вул. Миру, 2/102 

67.  
Про затвердження гр. Діденку А. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Авіаконструктора Антонова, 28-з 

68.  
Про затвердження гр. Костіву І. Я. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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

Антонова, 11-а/126 

69.  
Про затвердження гр. Писанці В. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Виговського, 3-б 

70.  
Про затвердження гр. Писанці Є. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Виговського, 3-г 

71.  
Про затвердження гр. Буткевичу В. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Пушкінська, 36-в 

72.  
Про затвердження гр. Рудику В. Я. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Пушкінська, 36-г 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         7 
 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

73.  

Про затвердження громадянам Сотніченку В. І. та Криворучку Д. В. технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) та передачу в оренду земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Тищенка, 12 

74.  

Про затвердження гр. Курбановій Н. 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. Соборна, 133-а 

75.  

Про затвердження гр. Пісклову В. 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. Личака, 12-а 

76.  

Про затвердження гр. Ховренку В. 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. Гайдамацька, 17-а 

77.  

Про затвердження гр. Богатирьову О. 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. Соборна, 149 

78.  

Про затвердження гр. Гуменюк 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. Озерна, 141-в 

79.  

Про затвердження громадянам Тюріній Р. Ю. та Сірош В. І. 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. Героїв, 50 

80.  

Про затвердження гр. Данилову Г. О. технічної документації з 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. Багірова, 4 

81.  
Про передачу гр. Дроздюку М. С. у власність земельної ділянки для колективного 

гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/4 

82.  
Про надання ОСББ «Фаворит на Мінеральній» в постійне користування земельних 

ділянок для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Мінеральній в м. Ірпінь 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

83.  

Про затвердження гр. Ніколайцю О. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

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

84.  
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   
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на будівництво  і  обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

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

85.  

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 

86.  

Про затвердження гр. Басаю О. С. 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. З.Алієвої, 76-б 

87.  

Про затвердження гр. Басаю О. С. 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. З.Алієвої, 76-б 

88.  

Про затвердження гр. Войчишиній І. Г. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва індивідуального гаражу на будівництво та  обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Українська 

89.  

Про затвердження гр. Кушніруку І. Л. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  в м. Ірпінь 

90.  

Про затвердження гр. Яровій І. В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури на будівництво та обслуговування 

будівель закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24-в 

91.  

Про затвердження гр. Яровій І. В.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови на будівництво та 

обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24-д 

92.  

Про затвердження гр. Царьовій Т. С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь 

93.  

Про затвердження гр. Буцмай Т. Ю. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь 

94.  

Про затвердження ТОВ «Еталон-2009» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування на будівництво та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Соборна, 105-а 

95.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на будівництво 

та обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

96.  
Про припинення гр. Шевченку Р. М. дії договору оренди земельної ділянки для 

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

97.  Про надання гр. Соколу М. М. земельної ділянки в користування на умовах оренди для 
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будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 12 

98.  
Про надання гр. Гаус О. О. земельної ділянки в користування на умовах оренди для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 77 

99.  
Про надання гр. Нельзіній М. Д. земельної ділянки в користування на умовах оренди 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 24 

100.  

Про надання громадянам Турчиній Л. М. та Буравенку Р. М. земельної ділянки в 

користування на умовах оренди для будівництва і обслуговування будівель торгівлі в 

м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 101-б 

101.  
Про поновлення ФОП Ступаку О. І. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 67 

102.  

Про поновлення гр. Мариєвському А. Г. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Глінки, 2 

103.  

Про поновлення гр. Марченко Т. Б. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Глінки, 2 

104.  

Про надання гр. Кудіновій К. М. земельної ділянки в користування на умовах оренди 

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

Авіаконструктора Антонова, 1/1 

105.  

Про надання гр. Кудіновій Л. В. земельної ділянки в користування на умовах оренди 

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

Авіаконструктора Антонова, 1/1 

106.  
Про надання ТОВ «Промоальт» земельної ділянки в оренду для іншої житлової 

забудови в м. Ірпінь, вул. Чехова, 27 

107.  
Про припинення КП «Ірпіньводоканал» права постійного користування земельною 

ділянкою, яка розташована в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 2-п 

108.  
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого за №282 від 

24.03.2005 р. 

 ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

109.  

Про продаж ТОВ «САН ТРАСТ» земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул.Соборна, 2/2-а 

110.  

Про продаж ТОВ «Євротрейд 3000» земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Шевченка, 3/1 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

111.  

Про поновлення ФОП Лубській І. Г. дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. О. Кошового (біля 

садиби №12) 

112.  
Про погодження видобування торфу на земельній  ділянці  приватної власності в  

м. Ірпінь 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

113.  

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки №040734000030 від 

12.12.2007 р., укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Стефанович 

Світланою Володимирівною 

114.  

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки №041096600012 від 

10.02.2010 р., укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Ахмедовою Тетяною 

Анатоліївною 

115.  
Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 05.12.2019 року № 6073-75-

VІІ «Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної 
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документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

територіальної  громади м. Ірпінь» 

116.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 02.11.2017 року 

№2765-42-VІІ 

117.  

Про внесення змін до угоди про поновлення та внесення змін до договору особистого 

строкового сервітуту №250 від 09.11.2016 р., укладеного між Ірпінською міською 

радою та ФОП Нетецьким С. К. 

 ПРО ВІДМОВУ 

118.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

119.  Різне 

 
 

 

 
 

Король П. П.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Денисенка Ю. О. 

Секретарем лічильної комісії обрано – Олійника О. В. 
 

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

секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Літвинов 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”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

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

секретар ради: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

Літвинов 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”-22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення депутатів Ірпінської міської радидо Верховної 

Ради України щодо недопущення прийняття проєктупостанови про зміни 

в адміністративно-територіальному устрої Київської області, зміну і 

встановлення меж Києво-Святошинського, Бородянського районів, міста 

Ірпінь та селища Гостомель Київської області 
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  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення депутатів 

Ірпінської міської радидо Верховної Ради України щодо недопущення 

прийняття проєктупостанови про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Київської області, зміну і встановлення меж 

Києво-Святошинського, Бородянського районів, міста Ірпінь та селища 

Гостомель Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди на добровільне приєднання 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на добровільне 

приєднання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Залишив засідання Глиняний С. М. 

Загальний склад депутатів – 22. 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження оновленого складу постійних депутатських комісій 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження оновленого складу 

постійних депутатських комісій». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  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”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін в 

структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого 

комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Відкриття нового автобусного 

маршруту» 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Відкриття нового автобусного маршруту». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Зареєструвався Пащинський О. С.  

Залишив засідання Карпенко Б. В.  

Загальний склад депутатів – 22. 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про органи самоорганізації населення 

Ірпінської міської територіальної громади 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 14, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста 

Ірпінь «УКРАЇНСЬКИЙ КВАРТАЛ» 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на створення 

органу самоорганізації населення міста Ірпінь «УКРАЇНСЬКИЙ 

КВАРТАЛ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Ірпінського навчально-виховного 

об’єднання «Освіта» Ірпінської міської ради Київської області 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Статуту 

Ірпінського навчально-виховного об’єднання «Освіта» Ірпінської міської 

ради Київської області». 
 

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”- 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

Оголошено перерву на 15 хвилин. 

Після перерви зареєструвались 21 депутат,  

Ковальчук Я. О. не зареєструвався після перерви.  
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11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2019 року №6105-76-VІІ «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2020 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 76-ї 

сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019 року №6105-76-

VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

2019 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету м. Ірпінь за 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету 

одержувачами бюджетних коштів м. Ірпінь на 2020 рік  
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Порядку 

використання коштів міського бюджету одержувачами бюджетних 

коштів м. Ірпінь на 2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління праці  та соціального 

захисту населення Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

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

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

управління праці  та соціального захисту населення Ірпінської міської 

ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку відшкодування витрат за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій населення м. Ірпінь та  селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на міських та приміських автобусних 

маршрутах загального користування та залізничним транспортом на 
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2020 рік 
 

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

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Порядку 

відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій 

населення м. Ірпінь та  селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 

міських та приміських автобусних маршрутах загального користування 

та залізничним транспортом на 2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Ірпінської міської ради в 

новій редакції 
 

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

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Ірпінської міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про зміни в структурі штатів та штатному розписі територіального 

центру соціального обслуговування (надання соцільних послуг) 

Ірпінської міської ради 
 

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

захисту населення 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про зміни в структурі штатів та 

штатному розписі територіального центру соціального обслуговування 

(надання соцільних послуг) Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Ірпіньводоканал» в новій редакції 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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19.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпіньжитлоінвестбуд» Ірпінської міської 

ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінської міської ради в новій редакції   
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінської 

міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Управління 

житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в 

новій редакції   
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Ірпінь квартири №124 в будинку №7-Е по 

вул. Мінеральна у м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження акта приймання-

передачі до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь 

квартири №124 в будинку №7-Е по вул. Мінеральна у м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на списання транспортного 

засобу 
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  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньводоканал» на списання транспортного засобу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Ірпінської міської ради на передачу  талонів на дизельне пальне 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КНП «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради на передачу  талонів 

на дизельне пальне». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м. Ірпінь квартири №18 в будинку №54-а по вул. 

Котляревського у м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м.  Ірпінь квартири №18 в 

будинку №54-а по вул. Котляревського у м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

матеріальних цінностей». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу конкурсної комісії з розгляду питань 

про надання в оренду комунального майна 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження нового 

складу конкурсної комісії з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження нового складу конкурсної комісії з конкурсного 

відбору експертів щодо проведення незалежної оцінки комунального 

майна 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження нового складу 

конкурсної комісії з конкурсного відбору експертів щодо проведення 

незалежної оцінки комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про продовження договорів оренди комунального майна 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продовження договорів оренди 

комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що можуть 

бути надані в оренду з конкурсу у 2020 році 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності, що можуть бути надані в оренду з конкурсу 

у 2020 році». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 19 

грудня 2019 року №6120-76-VII «Про визначення виконавців житлово-

комунальних послуг територіальної громади  м. Ірпінь у 2020 році» 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії 

Ірпінської міської ради від 19 грудня 2019 року №6120-76-VII «Про 

визначення виконавців житлово-комунальних послуг територіальної 

громади  м. Ірпінь у 2020 році». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про передачу нежитлового приміщення 
 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         18 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу нежитлового 

приміщення». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради 

на укладання договору оренди 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу управлінню 

освіти і науки Ірпінської міської ради на укладання договору оренди». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Муніципальна 

варта» Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Муніципальна варта» Ірпінської міської 

ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ірпінської міської ради на передачу газових 

котелень 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КНП 

«Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Ірпінської міської ради на передачу газових котелень». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії рішення сесії Ірпінської міської ради від 

14.05.2010 р. №4400-88-V «Про затвердження норм накопичення твердих 

побутових відходів на 1 людину по м. Ірпінь та селищах Гостомель, 

Коцюбинське, Ворзель» 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продовження терміну дії рішення 

сесії Ірпінської міської ради від 14.05.2010 р. №4400-88-V «Про 

затвердження норм накопичення твердих побутових відходів на 1 людину 

по м. Ірпінь та селищах Гостомель, Коцюбинське, Ворзель». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  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 Гостомельської селищної 

ради, КП «УЖКГ «Ірпінь», КП «Ірпіньводоканал», КП «Управління 

благоустрою міста» 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – заступник начальника управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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 Гостомельської селищної ради, КП «УЖКГ «Ірпінь», 

КП «Ірпіньводоканал», КП «Управління благоустрою міста». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території земельних ділянок в 

м. Ірпінь, по вул. Поповича, 3 
 

  Доповідач: Сапон М.М. – начальник відділу містобудування та 

архітектури 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження детального плану 

території земельних ділянок в м. Ірпінь, по вул. Поповича, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Громадській раді учасників Антитерористичної 

операції при Ірпінському міському голові на розробку детального плану 

території земельних ділянок у кварталі, обмеженому вул. Найкраща, 

вул. Захисників, вул. Прибережна, вул. Ломоносова, в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Сапон М.М. – начальник відділу містобудування та 

архітектури 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Громадській 

раді учасників Антитерористичної операції при Ірпінському міському 

голові на розробку детального плану території земельних ділянок у 

кварталі, обмеженому вул. Найкраща, вул. Захисників, вул. Прибережна, 

вул. Ломоносова, в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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40.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки по вул. Ново-Оскольска, 50, в м. Ірпінь для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та 

допоміжних операцій 
 

  Доповідач: Сапон М.М. – начальник відділу містобудування та 

архітектури 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки по вул. Ново-Оскольска, 50, 

в м. Ірпінь для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про дозвіл на розробку детального плану території 
 

  Доповідач: Сапон М.М. – начальник відділу містобудування та 

архітектури 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про дозвіл на розробку детального 

плану території». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 15 вересня 

2016 року №1291-21-VII «Про затвердження Положення про Порядок 

присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна в м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Сапон М.М. – начальник відділу містобудування та 

архітектури 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним рішення 

Ірпінської міської ради від 15 вересня 2016 року №1291-21-VII «Про 

затвердження Положення про Порядок присвоєння поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  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» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовників 

будівництва об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради  №6004-75-VII від 

05.12.2019 р. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради  №6004-75-VII від 05.12.2019 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Семку В. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Квіткова, 20-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Семку В. А. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Квіткова, 20-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ройко Л. І. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ройко Л. І.  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  

вул. Степанівська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пеліпаченку К. 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. Ломоносова, 89-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Пеліпаченку 

К. В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 89-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Король Л. І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ранкова, 3-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Король Л. 

І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ранкова, 3-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Янчинській О. І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/5 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Янчинській 

О. І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  

вул. Північна, 22/5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Нельзіну М. С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Центральна, 24-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Нельзіну М. 

С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  

вул. Центральна, 24-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Здоренку А. П.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 88-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Здоренку А. 

П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  

вул. Мечнікова, 88-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бабаку Р. Р. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 32-л 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Бабаку Р. Р. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки 

у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 32-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Усенко А. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

колективного садівництва в м. Ірпінь, садівниче товариство «Пролісок», 

ділянка №14 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Усенко А. 

А. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для колективного садівництва в м. Ірпінь, садівниче  

товариство «Пролісок», ділянка №14». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Клоноз Н. І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 7-д 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Клоноз Н. І. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  

вул. О. Кошового, 7-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Красноштан В. В. на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Красноштан 

В. В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Примаковій С. С.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/40 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Примаковій 

С. С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Полтавська, 64/40». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Романенко Н. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/38 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Романенко Н. 

В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Полтавська, 64/38». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди  гр. Сукмановій Л. Г., яка діє від імені малолітньої 

дитини Коренкова Л. С., на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Ірпінь, вул. Соборна, 85 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди  гр. Сукмановій Л. 

Г., яка діє від імені малолітньої дитини Коренкова Л. С., на виготовлення 
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технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Ірпінь,  

вул. Соборна, 85». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 1/4 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «Управління 

житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дворєцькову І. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

вул. Пушкінська, 39-н 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дворєцькову І. 

В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд   в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 39-н». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Підлісному Р. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Вишнева, 20-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Підлісному Р. 

А. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Вишнева, 20-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скорику О. Г. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

вул. Українська, 14-а/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скорику О. Г. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд   в м. Ірпінь, вул. Українська, 14-а/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Туровському А. Г. проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального дачного 

будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/76 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Туровському А. 

Г. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/76». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Багінському В. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в 

м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/49 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/49». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ткачук М. Ф. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянкиу власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

вул. Матросова, 19-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ткачук М. Ф. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянкиу власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Матросова, 19-г». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дем’яненку О. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Миру, 2/102 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дем’яненку О. 

В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Миру, 2/102». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      67. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Діденку А. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-з 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 28-з». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      68. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Костіву І. Я. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/126 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 11-а/126». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      69. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Писанці В. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Виговського, 3-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
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будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Виговського, 3-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      70. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Писанці Є.О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Виговського, 3-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Писанці Є.О. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Виговського, 3-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Буткевичу В. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в 

м Ірпінь., вул. Пушкінська, 36-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Буткевичу В. П. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м Ірпінь., вул. Пушкінська, 36-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Рудику В. Я. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 36-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Рудику В. Я.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 36-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      73. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Сотніченку В. І. та Криворучку Д. В.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в оренду 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 12 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам  
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Сотніченку В. І. та Криворучку Д. В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу в оренду земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд  в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      74. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Курбановій Н. 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. Соборна, 133-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Курбановій Н. 

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. 

Соборна, 133-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      75. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пісклову В. 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. Личака, 12-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пісклову В. 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. Личака, 12-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ховренку В. 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. Гайдамацька, 17-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ховренку В. В. 
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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. Гайдамацька, 17-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      77. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Богатирьову О. 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. Соборна, 149 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Богатирьову О. 

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. Соборна, 149». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      78. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гуменюк 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. Озерна, 141-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гуменюк 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. Озерна, 141-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Тюріній Р. Ю. та Сірош В. І. 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. Героїв, 50 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам  

Тюріній Р. Ю. та Сірош В. І. технічної документації із землеустрою щодо 
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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. Героїв, 50». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      80. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Данилову Г. О. технічної документації з 

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. Багірова, 4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Данилову Г. О. 

технічної документації з 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. Багірова, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      81. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Дроздюку М. С. у власність земельної ділянки для 

колективного гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 11-а/4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Дроздюку М. С. у 

власність земельної ділянки для колективного гаражного будівництва в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      82. СЛУХАЛИ: Про надання ОСББ «Фаворит на Мінеральній» в постійне користування 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Мінеральній в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ОСББ «Фаворит на 

Мінеральній» в постійне користування земельних ділянок для будівництва 

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Мінеральній в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      83. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ніколайцю О. В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 
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якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ніколайцю О. 

В. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  

вул. Матросова, 15-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      84. 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”- 13, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

  85. 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”- 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

  86. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Басаю О. С. 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. З.Алієвої, 76-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         33 
 

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. З. Алієвої, 76-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  87. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Басаю О. С. 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. З.Алієвої, 76-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

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. З.Алієвої, 76-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  88. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Войчишиній І. Г. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва індивідуального гаражу на будівництво та  

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Українська 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Войчишиній І. 

Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Українська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  89. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кушніруку І. Л. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з індивідуального садівництва на будівництво і 

обслуговування багато-квартирного житлового будинку  в м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кушніруку І. Л. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 
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садівництва на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  90. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Яровій І. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури на будівництво та обслуговування будівель закладів 

освіти в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Яровій І. В. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури на будівництво та 

обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь,  

вул. Ново-Оскольська, 24-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  91. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Яровій І. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови на будівництво та обслуговування будівель закладів освіти в м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24-д 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Яровій І. В. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови на будівництво та 

обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь,  

вул. Ново-Оскольська, 24-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  92. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Царьовій Т. С. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва індивідуального гаражу на будівництво та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Царьовій Т. С. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель 
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ринкової інфраструктури в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  93. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Буцмай Т. Ю. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва індивідуального гаражу на будівництво та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Буцмай Т. Ю.  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  94. СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Еталон-2009» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні на умовах 

оренди, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Соборна, 105-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «Еталон-

2009» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування на будівництво та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Соборна, 105-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  95. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови на будівництво та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на 

будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. 
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Ірпінь, вул. Шевченка, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  96. СЛУХАЛИ: Про припинення гр. Шевченку Р. М. дії договору оренди земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Центральна 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення гр. Шевченку Р. М. 

дії договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  97. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Соколу М. М. земельної ділянки в користування на 

умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 12 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Соколу М. М. 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  98. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гаус О. О. земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 77 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Гаус О. О. земельної 

ділянки в користування на умовах оренди для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 77». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  99. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Нельзіній М. Д. земельної ділянки в користування на 

умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 24 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Нельзіній М. Д. 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та 
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обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про надання громадянам Турчиній Л. М. та Буравенку Р. М. земельної 

ділянки в користування на умовах оренди для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 101-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання громадянам Турчиній Л. 

М. та Буравенку Р. М. земельної ділянки в користування на умовах оренди 

для будівництва і обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  

вул. Мечнікова, 101-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Ступаку О. І. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  

вул. Котляревського, 67 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Ступаку О. І. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 67». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102. СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Мариєвському А. Г. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Глінки, 2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Мариєвському А. 

Г. договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Глінки, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103. СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Марченко Т. Б. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Глінки, 2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Марченко Т. Б. 
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договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  

вул. Глінки, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Кудіновій К. М. земельної ділянки в користування на 

умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 1/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Кудіновій К. М. 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 1/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Кудіновій Л. В. земельної ділянки в користування на 

умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 1/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Кудіновій Л. В. 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 1/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Промоальт» земельної ділянки в оренду для іншої 

житлової забудови в м. Ірпінь, вул. Чехова, 27 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «Промоальт» 

земельної ділянки в оренду для іншої житлової забудови в м. Ірпінь,  

вул. Чехова, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107. СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Ірпіньводоканал» права постійного користування 

земельною ділянкою, яка розташована в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 2-п 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП 
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«Ірпіньводоканал» права постійного користування земельною ділянкою, 

яка розташована в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 2-п». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

108. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого 

за №282 від 24.03.2005 р. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки, зареєстрованого за №282 від 24.03.2005 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109. СЛУХАЛИ: Про продаж ТОВ «САН ТРАСТ» земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні 

на умовах оренди в м. Ірпінь, вул.Соборна, 2/2-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ТОВ «САН ТРАСТ» 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь,  

вул.Соборна, 2/2-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110. СЛУХАЛИ: Про продаж ТОВ «Євротрейд 3000» земельної ділянки несільсько-

господарського призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах 

оренди в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ТОВ «Євротрейд 3000» 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь,  

вул. Шевченка, 3/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Лубській І. Г. дії договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь,  

вул. О. Кошового (біля садиби №12) 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Лубській І. Г. 
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дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. О. Кошового (біля садиби №12)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112. СЛУХАЛИ: Про погодження видобування торфу на земельній  ділянці  приватної 

власності в  м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про погодження видобування торфу 

на земельній  ділянці  приватної власності в  м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки №040734000030 

від 12.12.2007 р., укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП 

Стефанович Світланою Володимирівною 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки №040734000030 від 12.12.2007 р., укладеного між 

Ірпінською міською радою та ФОП Стефанович Світланою 

Володимирівною». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

114. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки №041096600012 

від 10.02.2010 р., укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП 

Ахмедовою Тетяною Анатоліївною 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки №041096600012 від 10.02.2010 р., укладеного між 

Ірпінською міською радою та ФОП Ахмедовою Тетяною Анатоліївною». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

115. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 05.12.2019 року 

№6073-75-VІІ «Про надання дозволу Ірпінській міській раді на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності територіальної громади  

м. Ірпінь» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 
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Ірпінської міської  ради від 05.12.2019 року №6073-75-VІІ «Про надання 

дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

територіальної  громади м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

02.11.2017 року №2765-42-VІІ 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 2 

рішення Ірпінської міської ради від 02.11.2017 року №2765-42-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до угоди про поновлення та внесення змін до договору 

особистого строкового сервітуту №250 від 09.11.2016 р., укладеного між 

Ірпінською міською радою та ФОП Нетецьким С. К. 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до угоди про 

поновлення та внесення змін до договору особистого строкового сервітуту 

№250 від 09.11.2016 р., укладеного між Ірпінською міською радою та 

ФОП Нетецьким С. К.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118. 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, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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 
 

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

секретар ради:  

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую сімдесят сьому сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 
 

 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                           А. В. Літвинов 


