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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

27 липня  2017 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 27 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Вишняков І. А. 

2.  Калічка А. А.  

3.  Куценко С. В.  

4.  Лобода Н. В.  

5.  Лехман І. Л.  

6.  Молчанов В. В.  

7.  Нелюбин В. Л. 

8.  Попсуй А. В.  

9.  Шевченко М. І. 

 

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 Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 24,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

a.  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
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2.  Про розгляд електронної петиції щодо термінового вжиття заходів по очищенню 

водопровідної води  

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

3.  Про розгляд електронної петиції щодо заборони знищення дерев і забудови зеленої 

зони на вулиці Ново-Оскольська (біля ЖК «Синергія-2») та облаштування скверу  

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

4.  Про розгляд електронної петиції щодо заборони отримання дозволу товариством з 

обмеженою відповідальністю «НВО «Екософт» на викиди отруйних речовин у 

повітря 

a.  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

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 затвердження у новій редакції Положення про офіційний сайт Ірпінської міської 

ради Київської області у глобальній інформаційній мережі Інтернет та оприлюднення 

інформації, що знаходиться у володінні Ірпінської міської ради та її виконавчого 

комітету 

a.  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

7.  Про внесення змін до місцевої Програми «Реалізація заходів щодо виконання Законів 

України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок та військову службу», 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки» 

a.  Доповідач:Костюк О.О.- начальник відділу з питань  

надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 

8.  Про затвердження Положення про архівний відділ виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради 

 Доповідач: Зброжек Л.В.- начальник архівного відділу 

9.  Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку галузі культури в м. Ірпінь на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Ірпінської міської ради від 17.12.2015 

року № 170-5-VII 

 Доповідач: Антонюк Є.П.- начальник відділу культури, національностей та релігій 

10.  Про присвоєння Комунальному початковому спеціалізованому закладу (школі 

естетичного виховання) «Ірпінська дитяча музична школа» імені Михайла 

Вериківського та внесення відповідних змін до установчих документів  

 Доповідач: Антонюк Є.П.- начальник відділу культури, національностей та релігій 

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

затвердження Положення «Про Порядок використання коштів, передбачених у 

місцевому бюджеті на забезпечення інвалідів війни з числа учасників АТО, учасників 

бойових дій з числа учасників АТО, їх сімей за поданням Громадської організації 

АТО (за необхідністю), членів сімей загиблих/померлих з числа учасників АТО та 

учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 2 категорії санаторно-курортним лікуванням» 

 Доповідач: Пилипенко Н.М.- в.о. начальника  

управління праці та соціального захисту населення 

12.  Про внесення змін та затвердження в новій редакції Додатку №1 та Додатку №2  
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Міської комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч 

дітям» на 2016-2020 роки 

 Доповідач: Терещенко А.І.- начальник служби у справах дітей та сім'ї 

a.  Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

13.  Про внесення змін до рішення 26-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

22.12.2016 року № 1694-26-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік» 

14.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року 

15.  Про надання пільг щодо орендної плати за оренду об’єктів комунальної власності 

 Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

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

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік та основних 

напрямків розвитку на 2018-2019 роки 

17.  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 

18.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь з Автономною релігійною громадою «Церква Прославлення» євангельських 

християн по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Кочура, 1 

19.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь з ОК «ЖБК «Лісова 42/44» по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Лісова, 42-44» 

20.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь з Ступаком П.М. по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Северинівська, 105-к 

21.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь з Акнан Г.В. по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, провул. 

Бучанський, 2 

22.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь з ФОП Галенко С.В. по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Центральна, 8-ж 

a.  Питання управління освіти і науки  

Доповідач: Білорус О.А.- в.о. начальника управління освіти і науки 

23.  Про внесення змін до установчих документів Комунального навчального закладу 

Ірпінський науково-творчий ліцей Ірпінської міської ради Київської області, який 

знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Ірпеня 

24.  Про створення комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу 

(ясла-садок) №8 «Колібрі» Ірпінської міської ради Київської області 
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a.  Питання управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

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

25.  Про надання згоди на отримання ПП "Український водний сервіс" спеціального  

дозволу на користування надрами з метою видобування води 

26.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Контроль благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради Київської області в новій редакції 

27.  Про надання дозволу комунальному підприємству "Управління житлово- 

комунального господарства "Ірпінь" на передачу житлових будинків, які знаходяться 

в смт. Ворзель, до комунальної власності територіальної громади смт. Ворзель 

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

оренду з конкурсу 

29.  Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії з розгляду питань надання 

в оренду комунального майна 

30.  Про встановлення розміру орендної плати в закладах освіти та культури на літній 

період 

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

редакції 

32.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньжитлоінвестбуд» в 

новій редакції 

33.  Про затвердження Статуту комунального виробничого підприємства «Громадського 

харчування» Ірпінської міської ради 

34.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь об'єктів 

житлового фонду (квартир) від «Ірпінський комбінат «Перемога» за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Миру, 18 

35.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №2256-33-VІІ від 18.05.2017 

«Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку 

та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках, на електроопорах та 

інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь» 

 Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

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

36.  Про надання дозволу здійснювати роботи з розроблення проектної документації та 

проведення робіт по об’єктах інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в 

м. Ірпінь 

37.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №5425-77-VІ від 03 вересня 

2015р. «Про розгляд звернення гр. Харченко В.М. щодо зарахування витрат як 

пайовий внесок в розвиток соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 

38.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №5424-77-VІ від 03 вересня 

2015р. «Про розгляд звернення гр. Скиби В.П. щодо зарахування витрат як пайовий 

внесок в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» 

39.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №395-7-VІІ від 21 січня 2016р. 

«Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь від 

замовників будівництва об’єктів архітектури гр. Дащенко Н.С., гр. Ліневича Т.В., гр. 

Ліневича В.В., гр. Томіна А.О. та гр. Лєбєдєва Т.В. в особі гр. Дащенко Н.С. 

«Будівництво дошкільного навчального закладу на 75 місць за адресою: вул. 9-та 
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лінія, 4-а в м. Ірпінь» та зменшення розміру пайового внеску в розвиток інженерно-

транспорної та соціальної інфраструктури міста» 

40.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №5414-77-VІ від 03 вересня 

2015р. «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь 

від забудовника Мирончука А.А. роботи з капітального ремонту тротуару по вул. 

Київська в м. Ірпінь Київської області як пайовий внесок в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста» 

41.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №1582-24-VІІ від 17 листопада 

2016р. «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь 

робіт з будівництва Ірпінського міського парку «Покровський» 

42.  Про розгляд звернення гр. Дріжденко Р.Я. щодо зарахування витрат як пайовий 

внесок в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

a.  Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль благоустрою міста» 

43.  Про надання гр. Злотковській Я.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

44.  Про надання гр. Ільницькій Я.Л. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання, 

водопостачання та каналізації 

45.  Про надання гр. Ковалю Р.М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання 

46.  Про надання гр. Курілайтене В.І. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

47.  Про надання гр. Кюрчевій О.І. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

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

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання 

49.  Про надання ПП «Сфера-2012» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання (реконструкції) мереж 

газопостачання 

50.  Про надання ТОВ «Сфера-2012» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для складання будівельних матеріалів 

51.  Про надання гр. Радюк О.В. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

52.  Про надання гр. Супрунюку І.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для складання будівельних матеріалів 

53.  Про надання ТОВ «ДОМОБУДІВНА КОМПАНІЯ № 7 ЛТД» в тимчасове 

користування земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж електропостачання 

54.  Про надання фізичній особі-підприємцю Івасюк І.М. в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання та каналізації 

55.  Про надання гр. Шашенко О.Ю. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 
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56.  Про надання гр. Ясь Б.Л. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

57.  Про надання гр. Шпіль М.Б. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

58.  Про надання КП «Ірпіньводоканал» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для будівництва колектора 

59.  Про надання ПП «Деліція» в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

60.  Про надання гр. Петренку О.Д. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації 

61.  Про надання гр. Петренку О.Д. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

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

договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

63.  Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

64.  Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

65.  Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

66.  Про надання гр. Лівінській Н.О. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

67.  Про надання гр. Бодні Л.В. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

a.  Питання відділу земельних ресурсів 

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

68.  Про розгляд звернення ПРАТ «Червоний мак» щодо продовження дії договору 

оренди земельної ділянки, яка знаходиться в м. Ірпінь, парк Перемоги 

69.  Про припинення ТОВ «Домовий» дії договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Покровська, 1 

70.  Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в 

м. Ірпінь, на розі вул. Полтавська та вул. Покровська 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-б 

72.  Про надання дозволу гр. Брегадзе Д.Н. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/11 

73.  Про надання дозволу гр. Новобранцю О.М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Хмельницького, 42-в 

74.  Про надання дозволу гр. Лавріненку В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва в 

м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 13 

75.  Про надання дозволу гр. Белявцеву А.І. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Павленка, 27-а 

76.  Про надання дозволу гр. Братусю Д.А. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Дачна, 20-а 

77.  Про надання дозволу гр. Братусь О.Б. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Дачна, 20-б 

78.  Про надання дозволу гр. Волошенюку І.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/25  

79.  Про надання дозволу гр. Шишкову М.І. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а/1 

80.  Про надання дозволу гр. Мороко О.Л. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна 120-б  

81.  Про надання дозволу гр. Мариніч Н.М. на розроблення проекту землеустрою щодо     

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 16-г 

82.  Про надання дозволу гр. Раковцю О.П. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Українська, 1-р 

83.  Про надання дозволу гр. Барабашу В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. 12 Лінія, 3 

84.  Про надання дозволу гр. Мокровольській І.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 

42-а 

85.  Про надання дозволу гр. Рудавці Є.Є. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/19 та визнання не чинним пункту 14 

додатку № 1 до рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року № 1641-24-VІІ 

86.  Про надання дозволу гр. Побережній Ю.Є. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-б та визнання не чинним рішення  Ірпінської 

міської ради від 11.07.2008 р. № 1984-50-V 

87.  Про надання дозволу гр. Побережному І.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-в  

88.  Про надання дозволу гр. Лосєвій О.О. на розроблення проекту землеустрою щодо    
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/43 

89.  Про надання дозволу гр. Єнановій Т.А. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/130 

90.  Про надання дозволу гр. Загурській Н.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. Вериківського, 50 

91.  Про надання дозволу гр. Ковальчук Г.М. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

92.  Про надання дозволу гр. Ященку І.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Громадянський, 5 

93.  Про надання дозволу гр. Яковлєвій О.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. Тищенка, 16-а 

94.  Про надання дозволу гр. Гузенко Н.М. на розроблення проекту землеустрою щодо       

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

вул. Багірова, 27 

95.  Про надання дозволу гр. Усмановій Н.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. Ф. 

Кричевського, 24 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Львівська, 12 

97.  Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 6-б 

98.  Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 52-б 

99.  Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Білокур, 1-ф 

100.  Про надання дозволу ПАТ «Укрзалізниця» на розрорблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту в м. Ірпінь 

101.  Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 
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теплової енергії в м. Ірпінь по вул. Львівській, згідно додатку № 1 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (парк 

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

103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на будівництво 

та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (парк відпочинку 

«Покровський») в м. Ірпінь, на розі вул. Полтавська та вул. Покровська 

104.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на будівництво та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (парк відпочинку 

«Покровський») в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 61-б 

105.  Про надання ФОП Камінському І.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. Донецька, 18-а  

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(облаштування скверу) в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська 

107.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам в м. Ірпінь, згідно додатку №1, №2 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

108.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Штиблик Л.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 62-с 

109.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Авдєєвій Т.Ю. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 30 

110.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Князькій Л.А. та передачу земельної 

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

вул. Озерна, 137 

111.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Дубицькому О.М. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 21-б 

112.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Чувашиній О.П. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 33-а 

113.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Сорочуку Р.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 39 

114.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Миронюку Д.В.В. та передачу земельної 
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ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 3 

115.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Коваленко К.І. та передачу земельної 

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

Соборна, 2-к 

116.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Зайченко Н.А. та передачу земельної 

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

Достоєвського, 33 

117.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Савченку В.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 116 

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

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

вул. Північна 

119.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Логвиненку В.О. та передачу земельної 

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

Рильського, 5-д 

120.  Про затвердження проекту землеустрою громадянам Баксаляру Я.В. та Стадник Т.М. 

та передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 84 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

ТА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

121.  Про затвердження гр. Стельмаху Д.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. Северинівська, 85 

122.  Про затвердження гр. Рогальській 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. Павленка, 25 

123.  Про затвердження гр. Витриховській 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. Українська, 1-г 

124.  Про затвердження гр. Григораж В.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. Мінеральна, 34 

125.  Про затвердження гр. Аугліс А.Ф. 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. Садова, 14 

126.  Про затвердження гр. Колос 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 
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будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 42/1 

127.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а та передача у власність 

громадянам земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів, згідно 

додатку № 1 

128.  Про затвердження гр. Зайченко Н.А. 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. Достоєвського, 33 

129.  Про затвердження гр. Андрощук С.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. Натана Рибака, 36-а 

130.  Про затвердження гр. Зборовській Н.А. 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. Полтавська, 78 

131.  Про затвердження гр. Поєдинку 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. 6-та Лінія, 19-б  

132.  Про затвердження гр. Цимбалюку С.М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. М. Будника, 12   

133.  Про затвердження гр. Науменку 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. Єрощенка, 8/1 

134.  Про затвердження гр. Суріну В.М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництваі обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 11 

135.  Про затвердження громадянам Березинець Н.О., Семко В.Д. 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. Северинівська, 142 

136.  Про затвердження гр. Рогаві М.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.  Северинівська, 85/1 

137.  Про затвердження гр. Сироті Л.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 
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будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 8 

138.  Про погодження Ірпінській міській раді технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Миру, 3-б 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

139.  Про передачу гр. Заболотному Г.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

провул. Київський, 23 

140.  Про передачу гр. Харченко Р.А. у власність земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/22 

141.  Про передачу гр. Гринь О.В. у власність земельної ділянки для індивідуального 

дачного будівництва в м. Ірпінь, вул. Тиха, 7 

142.  Про передачу гр. Пернарівській Т.П. у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в м. Ірпінь, вул. Північна, 8-б 

143.  Про передачу громадянам Дружинській В.М. та Шевченку Ю.В. у спільну сумісну  

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 11 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

144.  Про надання ЖБК «Алмаз» дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку (обслуговування ЖБК) в м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 5 

145.  Про надання ГК «Іскра» дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для колективного гаражного будівництва (обслуговування гаражів) в м. 

Ірпінь, вул. Стельмаха, 5 

146.  Про надання дозволу ФОП Мартинюку В.І. на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна, 195-а 

147.  Про надання гр. Тиліпському В.П. дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

148.  Про затвердження гр. Нелюбіну 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 в м. Ірпінь,  

вул. Ново-Оскольська, 4-в 

149.  Про затвердження гр. Біленькій О.А. 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. Садова, 25 

150.  Про затвердження гр. Козяр Г.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 
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особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 30 

151.  Про затвердження гр. Пантелеймонову Я.О. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь,  вул. Ново-Оскольська, 12-а 

152.  Про затвердження гр. Насартикіну В.М. 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, провул. Річковий, 9 

153.  Про затвердження гр. Петриченку М.П. 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. Троїцька, 29  

154.  Про затвердження гр. Роспотнюку Л.Л. 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. Білокур, 1-ж 

155.  Про затвердження гр. Роспотнюку Л.Л. 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. Білокур, 1-ж 

156.  Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Університетська, 

48-а 

157.  Про затвердження гр. Стражець Л.А. 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. Щаслива, 25 

158.  Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 54-а 

159.  Про затвердження гр. Халаїм Т.П. 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. Поповича, 2  

160.  Про затвердження гр. Кривенку А.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. Кошового, 4 

161.  Про затвердження гр. Захарчуку В.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  
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ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Кошового, 4 

162.  Про затвердження гр. Марчук О.В. та Марчуку Г.М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з ведення садівництва на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, с/т «Перемога», вул. Садова, 2 

163.  Про затвердження гр. Валуєву О.О. 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, 19-в 

164.  Про затвердження громадянам Бридуну Є.В. та Новицькій Н.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. Незалежності, 53 

165.  Про затвердження гр. Здольнику В.В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-л 

166.  Про затвердження гр. Біблая Н.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. Соборна, 9 

167.  Про затвердження гр. Біблая Н.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. Соборна, 7 

168.  Про затвердження гр. Біблая Н.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. Соборна, 

11-а 

169.  Про затвердження гр. Біблая Н.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. Соборна, 

11-а 

170.  Про затвердження гр. Грицюк О.І. 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. Давидчука, 25/1 

171.  Про затвердження громадянам Слободюк Х.В., Буднику І.В., Сорочуку В.Ф. проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності,  цільове 

призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 4 

172.  Про затвердження громадянам Слободюк Х.В., Буднику І.В., Сорочуку В.Ф. 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. Натана Рибака, 4 

173.  Про затвердження громадянам Слободюк Х.В., Буднику І.В., Сорочуку В.Ф. 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. Натана Рибака, 4 

174.  Про затвердження гр. Корнієнко Л.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

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

175.  Про затвердження гр. Корнієнко Л.А. 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. Соборна, 120-б 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

176.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради № 830-14-VІІ, 831-14-VІІ від 

19.05.2016р.  

177.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 961-15-VІІ 

«Про надання дозволу гр. Поліщук О.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 32-л» 

178.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 959-15-VІІ 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

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

26-е» 

179.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.12.2014р. № 4519-63-VІІ 

«Про дозвіл гр. Мірзоєвій Д.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Миру, 3/1» 

180.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.05.2016р. № 848-14-VІІ 

«Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради Київської 

області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти (дошкільний навчальний заклад № 4 «Казка») в м. Ірпінь, провул. Героїв, 1» 

181.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 21.01.2016 року № 434-7-VІІ   

«Про дозвіл гр. Чубарих А.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Чехова, 16-е для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

182.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016р. № 1622-24-VI 

«Про надання дозволу гр. Власюк Н.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. Київська, 96-а» 

183.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.05.2012 року № 2013-29-VІ 

в частині продовження терміну дії дозволу гр. Тимченко О.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Ірпінь по вул. 

Полтавській, 64/27 

184.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 952-15-VІІ 

«Про надання дозволу гр. Королю В.С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Квіткова, 11» 

185.  Про визнання не чинним рішення Ірпінської міської ради № 2169-32-VІІ від 

27.04.2017р. 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

186.  Про поновлення ФОП Пилипенку О.А. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова 

187.  Про поновлення ФОП Гарусу Є.В. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (для 

обслуговування павільйону по ремонту взуття) в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 11-а 

188.  Про поновлення ПП «Вікторія» договору оренди земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 9-а 

189.  Про поновлення ВКП «Агротранс-1» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-д 

190.  Про поновлення ФОП Александрову А.В. договору оренди земельної ділянки для 

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

191.  Про поновлення ФОП Александрову А.В. договору оренди земельної ділянки для 

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

192.  Про надання ПП «Корсар+» земельної ділянки в оренду для обслуговування 

виробничої бази в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 

193.  Про припинення громадянам Балюк Н.В. та Горбенку С.В. дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6 

194.  Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6 

195.  Про надання згоди на заміну орендаря земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (торговельний павільйон) в м. Ірпінь, вул. Соборна, 

113-б 

196.  Про надання дозволу ТОВ «Кегичівське» на розміщення тимчасової споруди-

торговельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська (біля супермаркету 

«Новус») 

197.  Про надання дозволу ФОП Гудзенку Д.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь,вул. Садова, 94 
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198.  Про розгляд звернення гр. Боженко А.В. щодо надання дозволу на укладання 

договору особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. 

Шевченка, 4-д 

199.  Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту ФОП Алмасрі Раєф в 

м. Ірпінь, вул. Ак. З. Алієвої (біля ЗОШ № 12) 

200.  Про припинення ТОВ «Ювмедсервіс» дії договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. З. Алієвої 

201.  Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту ФОП Соляник А.Ю. в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 112/1 

202.  Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

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

додатку №1 

203.  Про розгляд заяв гр. Данайканича О.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь по вул. Мінеральній 

204.  Про розгляд заяви гр. Жовтана О.В. щодо відмови від земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Варшавська, 114-ю на користь територіальної громади міста Ірпеня 

205.  Про розгляд заяви ПАТ «Київобленерго» щодо надання земельної ділянки в оренду в 

м. Ірпінь, вул. Личака 

206.  Про надання дозволу ТОВ «Трейдфуд» на розміщення тимчасових споруд-

торговельних павільйонів в м. Ірпінь, згідно додатку № 1 

207.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Гриб С.О. та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 3-а 

208.  Про затвердження програми забезпечення оновлення містобудівної документації 

(Генерального плану м. Ірпінь, Київської області) на 2017-2018 р. 

209.  Про оновлення Генерального плану м. Ірпінь Київської області 

210.  Про визнання не чинними рішень Ірпінської міської ради від 23.02.2017р. № 2001-28-

VІІ та від 01.06.2017р. № 2323-34-VІІ 

211.  Різне. 

 

  

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Маркушина О. Г.  

Секретарем лічильної комісії обрано – Короля П. П.  
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 

  Виступав: 

Слюсаренко Б. О. з депутатським запитом щодо неналежного 

розслідування кримінальних проваджень. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про направлення депутатських 

запитів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо термінового вжиття заходів по 

очищенню водопровідної води 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо термінового вжиття заходів по очищенню водопровідної води». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо заборони знищення дерев і 

забудови зеленої зони на вулиці Ново-Оскольська (біля ЖК «Синергія-

2») та облаштування скверу 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо заборони знищення дерев і забудови зеленої зони на вулиці Ново-

Оскольська (біля ЖК «Синергія-2») та облаштування скверу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо заборони отримання дозволу 

товариством з обмеженою відповідальністю «НВО «Екософт» на 

викиди отруйних речовин у повітря 
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  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо заборони отримання дозволу товариством з обмеженою 

відповідальністю «НВО «Екософт» на викиди отруйних речовин у 

повітря». 
 

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”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін 

в структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого 

комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про затвердження у новій редакції Положення про офіційний сайт 

Ірпінської міської ради Київської області у глобальній інформаційній 

мережі Інтернет та оприлюднення інформації, що знаходиться у 

володінні Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження у новій редакції 

Положення про офіційний сайт Ірпінської міської ради Київської 

області у глобальній інформаційній мережі Інтернет та оприлюднення 

інформації, що знаходиться у володінні Ірпінської міської ради та її 

виконавчого комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до місцевої Програми «Реалізація заходів щодо 

виконання Законів України «Про оборону України», «Про військовий 

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

мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Костюк О.О.- начальник відділу з питань  

надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до місцевої 

Програми «Реалізація заходів щодо виконання Законів України «Про 
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оборону України», «Про військовий обов’язок та військову службу», 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у місті Ірпінь та 

селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про архівний відділ виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Зброжек Л.В.- начальник архівного відділу 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

архівний відділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку галузі культури 

в м. Ірпінь на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Ірпінської 

міської ради від 17.12.2015 року № 170-5-VII 
 

  Доповідач: Антонюк Є.П.- начальник відділу культури, 

національностей та релігій 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Комплексної 

Програми розвитку галузі культури в м. Ірпінь на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням сесії Ірпінської міської ради від 17.12.2015 року 

№ 170-5-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про присвоєння Комунальному початковому спеціалізованому закладу 

(школі естетичного виховання) «Ірпінська дитяча музична школа» 

імені Михайла Вериківського та внесення відповідних змін до 

установчих документів 
 

  Доповідач: Антонюк Є.П.- начальник відділу культури, 

національностей та релігій 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про присвоєння Комунальному 

початковому спеціалізованому закладу (школі естетичного виховання) 

«Ірпінська дитяча музична школа» імені Михайла Вериківського та 

внесення відповідних змін до установчих документів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

2016-2020 рр. та затвердження Положення «Про Порядок використання 

коштів, передбачених у місцевому бюджеті на забезпечення інвалідів 

війни з числа учасників АТО, учасників бойових дій з числа учасників 

АТО, їх сімей за поданням Громадської організації АТО (за 
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необхідністю), членів сімей загиблих/померлих з числа учасників АТО 

та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 2 категорії санаторно-курортним 

лікуванням» 
 

  Доповідач: Пилипенко Н.М.- в.о. начальника управління праці та 

соціального захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр. та затвердження 

Положення «Про Порядок використання коштів, передбачених у 

місцевому бюджеті на забезпечення інвалідів війни з числа учасників 

АТО, учасників бойових дій з числа учасників АТО, їх сімей за 

поданням Громадської організації АТО (за необхідністю), членів сімей 

загиблих/померлих з числа учасників АТО та учасників ліквідації аварії 

на ЧАЕС 2 категорії санаторно-курортним лікуванням»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін та затвердження в новій редакції Додатку №1 та 

Додатку №2 Міської комплексної програми підтримки сім'ї та 

забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2016-2020 роки 
 

  Доповідач: Терещенко А.І.- начальник служби у справах дітей та сім'ї 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін та затвердження 

в новій редакції Додатку №1 та Додатку №2 Міської комплексної 

програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» 

на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 26-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ 

скликання від 22.12.2016 року № 1694-26-VІІ «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2017 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї 

сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 22.12.2016 року № 1694-

26-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 

2017 року 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про надання пільг щодо орендної плати за оренду об’єктів комунальної 

власності 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання пільг щодо орендної 

плати за оренду об’єктів комунальної власності». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 

рік та основних напрямків розвитку на 2018-2019 роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік та основних напрямків 

розвитку на 2018-2019 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  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”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Угод про 

внесення змін до договорів про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з Автономною релігійною 

громадою «Церква Прославлення» євангельських християн по об’єкту 

будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Кочура, 1 
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  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

з Автономною релігійною громадою «Церква Прославлення» 

євангельських християн по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Кочура, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з ОК «ЖБК «Лісова 42/44» по 

об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова, 42-44» 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки  
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

з ОК «ЖБК «Лісова 42/44» по об’єкту будівництва за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Лісова, 42-44»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з Ступаком П.М. по об’єкту 

будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-к 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

з Ступаком П.М. по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Северинівська, 105-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з Акнан Г.В. по об’єкту 

будівництва за адресою: м. Ірпінь, провул. Бучанський, 2 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

з Акнан Г.В. по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, провул. 

Бучанський, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з ФОП Галенко С.В. по об’єкту 

будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, 8-ж 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

з ФОП Галенко С.В. по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Центральна, 8-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів Комунального 

навчального закладу Ірпінський науково-творчий ліцей Ірпінської 

міської ради Київської області, який знаходиться у комунальній 

власності територіальної громади м. Ірпеня 
 

  Доповідач: Білорус О.А.- в.о. начальника управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до установчих 

документів Комунального навчального закладу Ірпінський науково-

творчий ліцей Ірпінської міської ради Київської області, який 

знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. 

Ірпеня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про створення комунального дошкільного навчального закладу 

комбінованого типу (ясла-садок) №8 «Колібрі» Ірпінської міської ради 

Київської області 
 

  Доповідач: Білорус О.А.- в.о. начальника управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про створення комунального 

дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла-садок) №8 

«Колібрі» Ірпінської міської ради Київської області». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди на отримання ПП "Український водний сервіс" 

спеціального  дозволу на користування надрами з метою видобування 

води 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на отримання 

ПП "Український водний сервіс" спеціального  дозволу на 

користування надрами з метою видобування води». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства «Контроль 

благоустрою міста» Ірпінської міської ради Київської області в новій 

редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Контроль благоустрою міста» Ірпінської 

міської ради Київської області в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству "Управління 

житлово- комунального господарства "Ірпінь" на передачу житлових 

будинків, які знаходяться в смт. Ворзель, до комунальної власності 

територіальної громади смт. Ворзель 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу 

комунальному підприємству "Управління житлово- комунального 

господарства "Ірпінь" на передачу житлових будинків, які знаходяться 

в смт. Ворзель, до комунальної власності територіальної громади смт. 

Ворзель». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

бути надані в оренду з конкурсу 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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29.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії з розгляду 

питань надання в оренду комунального майна 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколів 

засідання конкурсної комісії з розгляду питань надання в оренду 

комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру орендної плати в закладах освіти та 

культури на літній період 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про встановлення розміру орендної 

плати в закладах освіти та культури на літній період». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Ірпіньводоканал» в новій редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» в новій редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпіньжитлоінвестбуд» в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального виробничого підприємства 

«Громадського харчування» Ірпінської міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 
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комунального виробничого підприємства «Громадського харчування» 

Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. 

Ірпінь об'єктів житлового фонду (квартир) від «Ірпінський комбінат 

«Перемога» за адресою: м. Ірпінь, вул. Миру, 18 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Ірпінь об'єктів житлового фонду 

(квартир) від «Ірпінський комбінат «Перемога» за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Миру, 18». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №2256-33-VІІ 

від 18.05.2017 «Про затвердження Порядку розміщення 

телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового 

обладнання в житлових будинках, на електроопорах та інших об’єктах 

комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради №2256-33-VІІ від 18.05.2017 «Про 

затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж 

зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках, 

на електроопорах та інших об’єктах комунальної власності 

територіальної громади м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу здійснювати роботи з розроблення проектної 

документації та проведення робіт по об’єктах інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу здійснювати 

роботи з розроблення проектної документації та проведення робіт по 

об’єктах інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. 

Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №5425-77-VІ від 

03 вересня 2015р. «Про розгляд звернення гр. Харченко В.М. щодо 

зарахування витрат як пайовий внесок в розвиток соціальної 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради №5425-77-VІ від 03 вересня 2015р. «Про 

розгляд звернення гр. Харченко В.М. щодо зарахування витрат як 

пайовий внесок в розвиток соціальної інфраструктури м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №5424-77-VІ від 

03 вересня 2015р. «Про розгляд звернення гр. Скиби В.П. щодо 

зарахування витрат як пайовий внесок в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради №5424-77-VІ від 03 вересня 2015р. «Про 

розгляд звернення гр. Скиби В.П. щодо зарахування витрат як пайовий 

внесок в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №395-7-VІІ від 

21 січня 2016р. «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Ірпінь від замовників будівництва 

об’єктів архітектури гр. Дащенко Н.С., гр. Ліневича Т.В., гр. Ліневича 

В.В., гр. Томіна А.О. та гр. Лєбєдєва Т.В. в особі гр. Дащенко Н.С. 

«Будівництво дошкільного навчального закладу на 75 місць за 

адресою: вул. 9-та лінія, 4-а в м. Ірпінь» та зменшення розміру 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспорної та соціальної 

інфраструктури міста» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради №395-7-VІІ від 21 січня 2016р. «Про прийняття 

до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь від 

замовників будівництва об’єктів архітектури гр. Дащенко Н.С., гр. 

Ліневича Т.В., гр. Ліневича В.В., гр. Томіна А.О. та гр. Лєбєдєва Т.В. в 

особі гр. Дащенко Н.С. «Будівництво дошкільного навчального закладу 

на 75 місць за адресою: вул. 9-та лінія, 4-а в м. Ірпінь» та зменшення 

розміру пайового внеску в розвиток інженерно-транспорної та 

соціальної інфраструктури міста»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №5414-77-VІ від 
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03 вересня 2015р. «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Ірпінь від забудовника Мирончука А.А. 

роботи з капітального ремонту тротуару по вул. Київська в м. Ірпінь 

Київської області як пайовий внесок в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради №5414-77-VІ від 03 вересня 2015р. «Про 

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Ірпінь від забудовника Мирончука А.А. роботи з капітального ремонту 

тротуару по вул. Київська в м. Ірпінь Київської області як пайовий 

внесок в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №1582-24-VІІ 

від 17 листопада 2016р. «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Ірпінь робіт з будівництва Ірпінського 

міського парку «Покровський» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради №1582-24-VІІ від 17 листопада 2016р. «Про 

прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь 

робіт з будівництва Ірпінського міського парку «Покровський»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення гр. Дріжденко Р.Я. щодо зарахування витрат як 

пайовий внесок в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» -2, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення гр. 

Дріжденко Р.Я. щодо зарахування витрат як пайовий внесок в розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Злотковській Я.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Злотковській Я.В. 

в тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ільницькій Я.Л. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання, водопостачання та каналізації 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Ільницькій Я.Л. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання, 

водопостачання та каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ковалю Р.М. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж електропостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Ковалю Р.М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Курілайтене В.І. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Курілайтене В.І. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Кюрчевій О.І. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 
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мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Кюрчевій О.І. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Нелюбіну Л.П. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж електропостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Нелюбіну Л.П. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання ПП «Сфера-2012» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

(реконструкції) мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ПП «Сфера-2012» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання (реконструкції) мереж 

газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Сфера-2012» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для складання 

будівельних матеріалів 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «Сфера-2012» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 



 

33 

строкового сервітуту для складання будівельних матеріалів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Радюк О.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Радюк О.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Супрунюку І.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для складання 

будівельних матеріалів 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Супрунюку І.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для складання будівельних матеріалів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ДОМОБУДІВНА КОМПАНІЯ № 7 ЛТД» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ 

«ДОМОБУДІВНА КОМПАНІЯ № 7 ЛТД» в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання фізичній особі-підприємцю Івасюк І.М. в тимчасове 

користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання мереж водопостачання та каналізації 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання фізичній особі-

підприємцю Івасюк І.М. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання та каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Шашенко О.Ю. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Шашенко О.Ю. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ясь Б.Л. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Ясь Б.Л. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Шпіль М.Б. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Шпіль М.Б. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про надання КП «Ірпіньводоканал» в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

будівництва колектора 
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  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання КП 

«Ірпіньводоканал» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для будівництва колектора». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про надання ПП «Деліція» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ПП «Деліція» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Петренку О.Д. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж каналізації 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Петренку О.Д. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Петренку О.Д. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Петренку О.Д. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання 
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  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Лівінській Н.О. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання 
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  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Лівінській Н.О. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Бодні Л.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання 
 

  Доповідач: Яблонський О.С.- в.о. начальника КП «Контроль 

благоустрою міста» 
  

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ПРАТ «Червоний мак» щодо продовження дії 

договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в м. Ірпінь, парк 

Перемоги 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення ПРАТ 

«Червоний мак» щодо продовження дії договору оренди земельної 

ділянки, яка знаходиться в м. Ірпінь, парк Перемоги». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про припинення ТОВ «Домовий» дії договору оренди земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення ТОВ «Домовий» 

дії договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, на розі вул. Полтавська та вул. 

Покровська 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, на розі вул. Полтавська та вул. Покровська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

71.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Горькову В.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Горькову 

В.О. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Брегадзе Д.Н. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/11 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Брегадзе 

Д.Н. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Полтавська, 64/11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Новобранцю О.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Богдана Хмельницького, 42-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Новобранцю О.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Богдана Хмельницького, 42-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Лавріненку В.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
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ведення індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 13 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Лавріненку В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва 

в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 13». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Белявцеву А.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Павленка, 27-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Белявцеву 

А.І. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Павленка, 27-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Братусю Д.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Дачна, 20-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Братусю 

Д.А. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

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

вул. Дачна, 20-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Братусь О.Б. на розроблення проекту 

землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Дачна, 20-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Братусь 

О.Б. на розроблення проекту землеустрою щодо    відведення земельної 

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

вул. Дачна, 20-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

78.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Волошенюку І.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, 25/25 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Волошенюку І.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 

25/25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Шишкову М.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Шишкову 

М.І. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Шевченка, 3-а/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мороко О.Л. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна 120-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Мороко 

О.Л. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна 120-

б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мариніч Н.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо     відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 16-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Мариніч 

Н.М. на розроблення проекту землеустрою щодо     відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Тургенівська, 16-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Раковцю О.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-р 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Раковцю 

О.П. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Українська, 1-р». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Барабашу В.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. 12 Лінія, 3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Барабашу 

В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. 12 

Лінія, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мокровольській І.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 42-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Мокровольській І.О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 42-а». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Рудавці Є.Є. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/19 та визнання не чинним пункту 14 додатку № 1 до 

рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року № 1641-24-VІІ 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Рудавці 

Є.Є. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 25/19 та визнання не чинним пункту 

14 додатку № 1 до рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року 

№ 1641-24-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Побережній Ю.Є. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-б 

та визнання не чинним рішення  Ірпінської міської ради від 11.07.2008 

р. № 1984-50-V 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Побережній Ю.Є. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-б та визнання 

не чинним рішення  Ірпінської міської ради від 11.07.2008 р. № 1984-

50-V». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

87. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Побережному І.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Побережному І.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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88. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Лосєвій О.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/43 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Лосєвій 

О.О. на розроблення проекту землеустрою щодо    відведення земельної 

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

вул. Полтавська, 64/43». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

89. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Єнановій Т.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/130 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Єнановій 

Т.А. на розроблення проекту землеустрою щодо    відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/130». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Загурській Н.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. Вериківського, 50 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Загурській 

Н.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. 

Вериківського, 50». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

91. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ковальчук Г.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ковальчук 

Г.М. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

39-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

92. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ященку І.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Громадянський, 5 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ященку 

І.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Громадянський, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

93. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Яковлєвій О.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. Тищенка, 16-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Яковлєвій 

О.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. 

Тищенка, 16-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

94. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Гузенко Н.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Багірова, 27 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Гузенко 

Н.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Багірова, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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95. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Усмановій Н.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. Ф. Кричевського, 24 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 12, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 14, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

96. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бойченко Л.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Львівська, 12 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 13, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 12, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

97. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 6-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу 

комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, 

вул. Гоголя, 6-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

98. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 52-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу 

комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
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допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, 

вул. Давидчука, 52-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

99. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Білокур, 1-ф 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу 

комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, 

вул. Білокур, 1-ф». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПАТ «Укрзалізниця» на розрорблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПАТ 

«Укрзалізниця» на розрорблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення 

та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь по 

вул. Львівській, згідно додатку № 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПАТ 

«Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь по вул. Львівській, згідно 

додатку № 1». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в постійне користування для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (парк відпочинку «Покровський») в м. 

Ірпінь, вул. Котляревського 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (парк відпочинку «Покровський») в м. 

Ірпінь, вул. Котляревського». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове 

призначення якої змінюється з  будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на будівництво та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (парк відпочинку 

«Покровський») в м. Ірпінь, на розі вул. Полтавська та вул. Покровська 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на 

будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(парк відпочинку «Покровський») в м. Ірпінь, на розі вул. Полтавська 

та вул. Покровська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове 

призначення якої змінюється з  будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти на будівництво та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (парк відпочинку «Покровський») в м. 

Ірпінь, вул. Полтавська, 61-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
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Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на будівництво 

та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (парк 

відпочинку «Покровський») в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 61-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105. СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Камінському І.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на 

умовах оренди для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. Донецька, 18-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Камінському 

І.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. 

Ірпінь, вул. Донецька, 18-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в постійне користування для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (облаштування скверу) в м. Ірпінь, вул. 

Ново-Оскольська 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (облаштування скверу) в м. Ірпінь, вул. 

Ново-Оскольська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність громадянам в м. Ірпінь, 

згідно додатку №1, №2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянам в м. Ірпінь, згідно додатку №1, №2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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108. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Штиблик Л.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Пушкінська, 62-с 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Штиблик Л.В. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 62-с». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Авдєєвій Т.Ю. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Молодіжна, 30 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Авдєєвій Т.Ю. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 30». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Князькій Л.А. та передачу 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в м. Ірпінь, вул. Озерна, 137 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Князькій Л.А. та передачу земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в м. Ірпінь, 

вул. Озерна, 137». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Дубицькому О.М. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 21-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Дубицькому О.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 21-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Чувашиній О.П. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Степанівська, 33-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Чувашиній О.П. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 33-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Сорочуку Р.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Северинівська, 39 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Сорочуку Р.В. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 39». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

114. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Миронюку Д.В.В. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Лісова, 3 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Миронюку Д.В.В. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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115. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Коваленко К.І. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-к 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Коваленко К.І. та передачу земельної ділянки у 

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

Соборна, 2-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Зайченко Н.А. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 33 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Зайченко Н.А. та передачу земельної ділянки у 

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

Достоєвського, 33». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Савченку В.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Мечнікова, 116 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Савченку В.В. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 116». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в м. Ірпінь, вул. Північна 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Куровському М.Б. та передачу земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в м. Ірпінь, 

вул. Північна». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

119. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Логвиненку В.О. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Рильського, 5-д 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Логвиненку В.О. та передачу земельної ділянки у 

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

Рильського, 5-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою громадянам Баксаляру Я.В. та 

Стадник Т.М. та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 84 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою громадянам Баксаляру Я.В. та Стадник Т.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Алієвої, 84». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

121. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стельмаху Д.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. Северинівська, 85 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Стельмаху 

Д.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. Северинівська, 85». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Рогальській В.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
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в натурі (на місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Павленка, 25 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Рогальській 

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. Павленка, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Витриховській 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. Українська, 1-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Витриховській 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. Українська, 1-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Григораж В.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. Мінеральна, 34 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Григораж 

В.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. Мінеральна, 34». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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125. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Аугліс А.Ф. 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. Садова, 14 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Аугліс А.Ф. 

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. Садова, 14». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

126. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Колос 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. 8 Березня, 42/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Колос 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. 8 Березня, 42/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а та 

передача у власність громадянам земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів, згідно додатку № 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а та передача у власність 

громадянам земельних ділянок для будівництва індивідуальних 

гаражів, згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

128. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Зайченко Н.А. технічної документації із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 33 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Зайченко 

Н.А. 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. Достоєвського, 33». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Андрощук С.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. Натана Рибака, 36-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Андрощук 

С.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. Натана Рибака, 36-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

130. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Зборовській Н.А. 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. Полтавська, 78 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Зборовській 

Н.А. 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. Полтавська, 78». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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131. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Поєдинку 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. 6-та Лінія, 19-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Поєдинку 

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. 6-та Лінія, 19-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

132. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Цимбалюку С.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. М. Будника, 12   
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Цимбалюку 

С.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, провул. М. Будника, 12  ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

133. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Науменку 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. Єрощенка, 8/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Науменку 

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. Єрощенка, 8/1». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

134. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Суріну В.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для 

будівництваі обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 11 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Суріну В.М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництваі 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

135. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Березинець Н.О., Семко В.Д. 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. 

Северинівська, 142 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Березинець Н.О., Семко В.Д. 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. Северинівська, 142». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

136. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Рогаві М.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.  Северинівська, 85/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Рогаві М.О. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул.  Северинівська, 85/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

137. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сироті Л.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. Єрощенка, 8 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сироті Л.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. Єрощенка, 8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

138. СЛУХАЛИ: Про погодження Ірпінській міській раді технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Миру, 3-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про погодження Ірпінській міській 

раді технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. 

Миру, 3-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

139. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Заболотному Г.М. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Київський, 23 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Заболотному Г.М. 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

провул. Київський, 23». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

140. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Харченко Р.А. у власність земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/22 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Харченко Р.А. у 

власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

141. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Гринь О.В. у власність земельної ділянки для 

індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь, вул. Тиха, 7 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Гринь О.В. у 

власність земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва в 

м. Ірпінь, вул. Тиха, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

142. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Пернарівській Т.П. у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в м. Ірпінь, вул. 

Північна, 8-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Пернарівській 

Т.П. у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в м. Ірпінь, вул. Північна, 8-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

143. СЛУХАЛИ: Про передачу громадянам Дружинській В.М. та Шевченку Ю.В. у 

спільну сумісну  власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Степанівська, 11 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу громадянам 

Дружинській В.М. та Шевченку Ю.В. у спільну сумісну  власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

Степанівська, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

144. СЛУХАЛИ: Про надання ЖБК «Алмаз» дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

(обслуговування ЖБК) в м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 5 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ЖБК «Алмаз» дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку (обслуговування ЖБК) в м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 

5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

145. СЛУХАЛИ: Про надання ГК «Іскра» дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для колективного гаражного 

будівництва (обслуговування гаражів) в м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 5 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ГК «Іскра» дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для колективного гаражного будівництва (обслуговування 

гаражів) в м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

146. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Мартинюку В.І. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 195-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП 

Мартинюку В.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна, 195-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

147. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Тиліпському В.П. дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Варшавська, 53-б 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Тиліпському В.П. 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

148. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Нелюбіну 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 в м. Ірпінь,  вул. Ново-

Оскольська, 4-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 5, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 14, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

149. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Біленькій О.А. 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. Садова, 25 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Біленькій 

О.А. 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. 

Садова, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

150. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Козяр Г.М. 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. Достоєвського, 30 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Козяр Г.М. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
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власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

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

Достоєвського, 30». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

151. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пантелеймонову Я.О. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  ведення особистого селянського господарства на 

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

Ново-Оскольська, 12-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Пантелеймонову Я.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

ведення особистого селянського господарства на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  вул. Ново-Оскольська, 

12-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

152. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Насартикіну В.М. 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, провул. Річковий, 9 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Насартикіну 

В.М. 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, 

провул. Річковий, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

153. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Петриченку М.П. 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. Троїцька, 29 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Петриченку 

М.П. 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. 

Троїцька, 29». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

154. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Роспотнюку Л.Л. 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. Білокур, 1-ж 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Роспотнюку 

Л.Л. 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. 

Білокур, 1-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

155. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Роспотнюку Л.Л. 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. Білокур, 1-ж 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Роспотнюку 

Л.Л. 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. 

Білокур, 1-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

156. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Університетська, 48-а 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 13, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 11, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

157. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стражець Л.А. 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. Щаслива, 25 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-10, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 16, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

158. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 54-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 10, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 15, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

159. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Халаїм Т.П. 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. Поповича, 2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 6 
 

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

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. Поповича, 

2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

160. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кривенку А.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. Кошового, 4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 9, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 15, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

161. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Захарчуку В.А. 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. Кошового, 4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 6, «ПРОТИ» - 6, «УТРИМАЛИСЬ» - 15, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

162. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Марчук О.В. та Марчуку Г.М. проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з ведення садівництва на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, с/т «Перемога», вул. Садова, 2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

та Марчуку Г.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

ведення садівництва на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, с/т «Перемога», 

вул. Садова, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

163. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Валуєву О.О. 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, 19-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 10, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 13, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

164. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Бридуну Є.В. та Новицькій Н.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. Незалежності, 53 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 5, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 20, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

165. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Здольнику В.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-л 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Здольнику 

В.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

166. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Біблая Н.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. Соборна, 9 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 6, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Біблая Н.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. Соборна, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

167. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Біблая Н.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. Соборна, 7 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 17, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення 
 

168. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Біблая Н.С. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  вул. Соборна, 11-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Біблая Н.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. Соборна, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

169. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Біблая Н.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. Соборна, 11-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Біблая Н.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. Соборна, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

170. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Грицюк О.І. 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. Давидчука, 25/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Грицюк О.І. 

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. Давидчука, 

25/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

171. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Слободюк Х.В., Буднику І.В., Сорочуку 
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В.Ф. 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. Натана Рибака, 4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Слободюк Х.В., Буднику І.В., Сорочуку В.Ф. 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. 

Натана Рибака, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

172. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Слободюк Х.В., Буднику І.В., Сорочуку 

В.Ф. 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. Натана Рибака, 4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Слободюк Х.В., Буднику І.В., Сорочуку В.Ф. 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. 

Натана Рибака, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

173. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Слободюк Х.В., Буднику І.В., Сорочуку 

В.Ф. 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. Натана Рибака, 4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Слободюк Х.В., Буднику І.В., Сорочуку В.Ф. проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватної власності,  цільове 

призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. 

Натана Рибака, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

174. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Корнієнко Л.А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 120-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Корнієнко 

Л.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

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

б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

175. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Корнієнко Л.А. 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. Соборна, 120-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Корнієнко 

Л.А. 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. Соборна, 120-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

176. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради № 830-14-VІІ, 

831-14-VІІ від 19.05.2016р. 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради № 830-14-VІІ, 831-14-VІІ від 19.05.2016р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

177. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 
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961-15-VІІ «Про надання дозволу гр. Поліщук О.Г. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 32-л» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 961-15-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Поліщук О.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Лугова, 32-л»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

178. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 

959-15-VІІ «Про надання гр. Чичуй М.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 26-е» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 959-15-VІІ «Про надання гр. 

Чичуй М.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Ярославська, 26-е»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

179. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.12.2014р. № 

4519-63-VІІ «Про дозвіл гр. Мірзоєвій Д.Г. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Миру, 3/1» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 25.12.2014р. № 4519-63-VІІ «Про дозвіл гр. 

Мірзоєвій Д.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

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

Миру, 3/1»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

180. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.05.2016р. № 

848-14-VІІ «Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської 
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міської ради Київської області на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (дошкільний 

навчальний заклад № 4 «Казка») в м. Ірпінь, провул. Героїв, 1» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 19.05.2016р. № 848-14-VІІ «Про надання 

дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради Київської 

області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти (дошкільний навчальний 

заклад № 4 «Казка») в м. Ірпінь, провул. Героїв, 1»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

181. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 21.01.2016 

року № 434-7-VІІ   «Про дозвіл гр. Чубарих А.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. 

Ірпінь, вул. Чехова, 16-е для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 21.01.2016 року № 434-7-VІІ   «Про дозвіл 

гр. Чубарих А.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Чехова, 16-е для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

182. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016р. № 

1622-24-VI «Про надання дозволу гр. Власюк Н.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. Київська, 96-а» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 17.11.2016р. № 1622-24-VI «Про надання 

дозволу гр. Власюк Н.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. Київська, 96-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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183. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.05.2012 

року № 2013-29-VІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. 

Тимченко О.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь по вул. Полтавській, 64/27 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 11.05.2012 року № 2013-29-VІ в частині 

продовження терміну дії дозволу гр. Тимченко О.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в 

м. Ірпінь по вул. Полтавській, 64/27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

184. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 

952-15-VІІ «Про надання дозволу гр. Королю В.С. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Квіткова, 11» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 952-15-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Королю В.С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Квіткова, 11»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

185. СЛУХАЛИ: Про визнання не чинним рішення Ірпінської міської ради № 2169-32-

VІІ від 27.04.2017р. 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання не чинним рішення 

Ірпінської міської ради № 2169-32-VІІ від 27.04.2017р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

186. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Пилипенку О.А. договору оренди земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Пилипенку 

О.А. договору оренди земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

187. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Гарусу Є.В. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування будівель закладів побутового 

обслуговування (для обслуговування павільйону по ремонту взуття) в 

м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 11-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Гарусу Є.В. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

будівель закладів побутового обслуговування (для обслуговування 

павільйону по ремонту взуття) в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

188. СЛУХАЛИ: Про поновлення ПП «Вікторія» договору оренди земельної ділянки для 

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

Авіаконструктора Антонова, 9-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ПП «Вікторія» 

договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 9-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

189. СЛУХАЛИ: Про поновлення ВКП «Агротранс-1» договору оренди земельної 

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

вул. Центральна, 6-д 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ВКП «Агротранс-

1» договору оренди земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

190. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Александрову А.В. договору оренди земельної 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП 

Александрову А.В. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

191. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Александрову А.В. договору оренди земельної 

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

вул. Центральна 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП 

Александрову А.В. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

192. СЛУХАЛИ: Про надання ПП «Корсар+» земельної ділянки в оренду для 

обслуговування виробничої бази в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ПП «Корсар+» 

земельної ділянки в оренду для обслуговування виробничої бази в м. 

Ірпінь, вул. Покровська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

193. СЛУХАЛИ: Про припинення громадянам Балюк Н.В. та Горбенку С.В. дії договору 

оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення громадянам 

Балюк Н.В. та Горбенку С.В. дії договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Шевченка, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

194. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» земельної ділянки в оренду для 

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

Шевченка, 6 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

195. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на заміну орендаря земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (торговельний 

павільйон) в м. Ірпінь, вул. Соборна, 113-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на заміну 

орендаря земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (торговельний павільйон) в м. Ірпінь, вул. Соборна, 

113-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

196. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Кегичівське» на розміщення тимчасової 

споруди-торговельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська 

(біля супермаркету «Новус») 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ 

«Кегичівське» на розміщення тимчасової споруди-торговельний 

павільйон в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська (біля супермаркету 

«Новус»)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

197. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Гудзенку Д.В. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь,вул. Садова, 94 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП 

Гудзенку Д.В. на встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку в м. Ірпінь,вул. Садова, 94». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

198. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення гр. Боженко А.В. щодо надання дозволу на 

укладання договору особистого строкового сервітуту на земельну 

ділянку в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4-д 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення гр. Боженко 

А.В. щодо надання дозволу на укладання договору особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4-

д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

199. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту ФОП 

Алмасрі Раєф в м. Ірпінь, вул. Ак. З. Алієвої (біля ЗОШ № 12) 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору 

особистого строкового сервітуту ФОП Алмасрі Раєф в м. Ірпінь, вул. 

Ак. З. Алієвої (біля ЗОШ № 12)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

200. СЛУХАЛИ: Про припинення ТОВ «Ювмедсервіс» дії договору оренди земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення ТОВ 

«Ювмедсервіс» дії договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 

З. Алієвої». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

201. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту ФОП 

Соляник А.Ю. в м. Ірпінь, вул. Соборна, 112/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору 

особистого строкового сервітуту ФОП Соляник А.Ю. в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 112/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

202. 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”- 21, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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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 
 

203. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв гр. Данайканича О.С. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь по вул. 

Мінеральній 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв гр. Данайканича 

О.С. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь по вул. Мінеральній». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

204. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Жовтана О.В. щодо відмови від земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-ю на користь територіальної 

громади міста Ірпеня 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Жовтана О.В. 

щодо відмови від земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-ю 

на користь територіальної громади міста Ірпеня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

205. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви ПАТ «Київобленерго» щодо надання земельної 

ділянки в оренду в м. Ірпінь, вул. Личака 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви ПАТ 

«Київобленерго» щодо надання земельної ділянки в оренду в м. Ірпінь, 

вул. Личака». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

206. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Трейдфуд» на розміщення тимчасових 

споруд-торговельних павільйонів в м. Ірпінь, згідно додатку № 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ 

«Трейдфуд» на розміщення тимчасових споруд-торговельних 

павільйонів в м. Ірпінь, згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

207. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Гриб С.О. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Лісова, 3-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Гриб С.О. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 3-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

208. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми забезпечення оновлення містобудівної 

документації (Генерального плану м. Ірпінь, Київської області) на 

2017-2018 р. 
 

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

архітектури 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження програми 

забезпечення оновлення містобудівної документації (Генерального 

плану м. Ірпінь, Київської області) на 2017-2018 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

209. СЛУХАЛИ: Про оновлення Генерального плану м. Ірпінь Київської області 
 

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

архітектури 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про оновлення Генерального плану 

м. Ірпінь Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

210. СЛУХАЛИ: Про визнання не чинними рішень Ірпінської міської ради від 

23.02.2017р. № 2001-28-VІІ та від 01.06.2017р. № 2323-34-VІІ 
 

  Доповідач: Карплюк В. А. – міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання не чинними рішень 

Ірпінської міської ради від 23.02.2017р. № 2001-28-VІІ та від 

01.06.2017р. № 2323-34-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную закрити тридцять шосту сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

ВИРІШИЛИ: закрити тридцять шосту сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


