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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

30 листопада  2017 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 28 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Вишняков І. А. 

2.  Кухалейшвілі Л. Ю. 

3.  Лобода Н. В. 

4.  Мельничук Б. О.  

5.  Миронюк Ю. М. 

6.  Панасюк І. В.  

7.  Чайка Г. Г.  

8.  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. 

 

Не зареєстрований, але бере участь у голосуванні Куценко С. В.  

                  

       Головує на сесії Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 25,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 
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 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про дострокове припинення повноважень за власним бажанням секретаря 

Ірпінської міської ради VII скликання Київської області Денисенка Ю.О.  

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

3.  Про розгляд електронної петиції «Заборона отримання дозволу ТОВ «ВНГ 

Стандарт» на викиди отруйних речовин у повітря» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справам 

4.  Про розгляд електронної петиції «Заборона забудови» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справам 

5.  Про розгляд електронної петиції «Заборона вирізки дерев. Будівництво 

дитячого садка, початкової школи в м. Ірпінь, вул. 8-го березня, 23» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справам 

6.  Про розгляд електронної петиції «Відкриття травмпункту в м. Ірпінь» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справам 

7.  Про розгляд електронної петиції «Створення парку відпочинку» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справам 

8.  Про розгляд електронної петиції «Відновлення єкологічного стану місцевого 

кар'є́ру» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справам 

9.  Про добровільне об’єднання територіальних громад міста Ірпеня та сіл Козинці, 

Діброва Київської області 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справам 

10.  Про створення органу самоорганізації міста Ірпінь «ДРУЖНИЙ КВАРТАЛ», 

обмеженого вулицями Мечникова (непарна сторона, будинки №81-99), Лисенка 

(будинки №10-22), Давидчука (будинки №2-44), Толстого (будинки №2-36 та 

№1-25), Виговського (будинки №15-33), крім будинків за адресою: вулиця 

Давидчука, б. 42 та вул. Лисенка, б. 14-г ЖК «ТАЛІСМАН-2») 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справам 

11.  Про створення квартального комітету, що включає наступні вулиці: З. Алієвої, 

Дем’яна Попова, Кірічика (К. Лібкнехта), Нігояна (Московська), Садова, 

Тургенівська, Центральна, 8-го Березня, Курортна, пров. Нахімова 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

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

апарату ради та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

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» 

 Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

14.  Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету 

одержувачами бюджетних коштів м. Ірпінь 

 Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

15.  Про прийняття Концепції розвитку паліативної допомоги мешканцям м. Ірпінь 

на 2017-2019 р.р. 

 Доповідач: Тумасов А.П.- головний лікар КЗ «Ірпінська центральна міська 

лікарня 

16.  Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських організацій 

м. Ірпінь на 2016-2020 роки 

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



 

4 

населення 

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

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

населення 

18.  Про безоплатну передачу з балансу управління праці та соціального захисту 

населення Ірпінської міської ради автомобіля марки ГАЗ 3110 Ірпінсько-

Бучанському об’єднаному міському військовому комісаріату 

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

населення 

19.  Про затвердження Комплексної Програми розвитку галузі культури в м. Ірпінь 

на 2018-2020 роки в новій редакції 

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

релігій 

20.  Про створення Інклюзивно-ресурсного центру Ірпінської міської ради Київської 

області 

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

21.  Про внесення змін до «Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-

2021 роки 

 Доповідач: Тарасов В.З.- директор Ірпінської ДЮСШ 

22.  Про передачу штатів та матеріальних цінностей, шахово-шашкового клубу до 

управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області 

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

23.  Про надання дозволу на розробку детального плану території ПрАТ 

«Ірпіньмаш» по вул. Садова, 94 в м. Ірпінь 

 Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу архітектури 

 Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

24.  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 

25.  Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

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

основних напрямків розвитку на 2018-2019 роки 

26.  Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 

рік 

27.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь з Релігійною організацією «Християнська місія 

«Центр християнського життя України» Євангельських християн-баптистів» по 

об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Федорова, 11 (Сім’ї 

Шкарівських) 

28.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь з Релігійною організацією «Всеукраїнський союз 

церков євангельських християн-баптистів» по об’єкту будівництва за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Федорова, 11 (Сім’ї Шкарівських) 

29.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь з ТОВ «Акрополь Груп» по об’єкту будівництва за 

https://imr.gov.ua/city-council/vikonavchi-organi-radi#kylt_nac_ta_relig
https://imr.gov.ua/city-council/vikonavchi-organi-radi#kylt_nac_ta_relig
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адресою: м. Ірпінь, вул. 8-го березня, 26-а 

a.  Питання управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

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

30.  Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальними 

підприємствами Ірпінської міської ради за 9 місяців 2017 року 

31.  Про затвердження Статуту комунального закладу «Ірпінський міський центр  

первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської 

області у новій редакції 

32.  Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії з розгляду питань 

про надання в оренду комунального майна від 03.11.2017 №11/2017 та від 

17.11.2017 №12/2017 

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

власності 

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

надані в оренду з конкурсу 

35.  Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального майна з КП 

«Служба захисту та лікування тварин» 

36.  Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального майна з 

Комунальним закладом Київської обласної ради «Київська обласна 

спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву 

«Промінь» 

37.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь 

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

38.  Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» на передачу нежитлового 

приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 18-а 

39.  Про затвердження Статуту комунального закладу «Ірпінська центральна міська 

лікарня» Ірпінської міської ради Київської області у нової редакції 

 Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

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

40.  Про надання дозволу здійснювати роботи з розроблення проектної документації 

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

інфраструктури в  м. Ірпінь 

41.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради № 80-3-VІІ від 

11.11.2015р. «Про розгляд звернення гр. Корнути Я.С. щодо зменшення розміру 

пайового внеску в розвиток соціальної інфраструктури м. Ірпінь щодо пайового 

внеску на розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь» 

42.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 року 

№2144-32-VІI «Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів 

архітектури щодо пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 

43.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 року 

№2146-32-VІI «Про розгляд звернення замовника будівництва ТОВ «Ірпінь-

Інвест» щодо пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 

44.  Про розгляд звернення ТОВ «ДМР ДЕВЕЛОПМЕНТ» щодо пайового внеску в 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

a.  Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

45.  Про надання гр. Давиденко М.В. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 
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газопостачання 

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

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

та каналізації 

47.  Про надання гр. Кондратюку В.П. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 

48.  Про надання гр. Гамалії А.Л. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

49.  Про надання гр. Сєрікову О.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для складання будівельних матеріалів 

50.  Про надання гр. Кудині Е.Б. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для складання будівельних матеріалів 

51.  Про надання гр. Табалюку О.С. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

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

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

53.  Про надання гр. Солодаренко Г.І. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання та каналізації 

54.  Про надання гр. Страховському А.А. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 

55.  Про надання гр. Дикому С.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

56.  Про надання гр. Богуш Т.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

a.  Питання відділу земельних ресурсів 

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

57.  Про затвердження протоколу № 1/2017 конкурсної комісії з відбору виконавців 

робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах Ірпінської міської ради від 09.11.2017 року  

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

58.  Про надання дозволу гр. Дерзській Т.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 1 

59.  Про надання дозволу громадянам Мельниченку В.В., Мельниченко З.Й., 

Войцеховській К.Р., Войцеховській О.Р. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, провул. 2-й Український, 19 

60.  Про надання дозволу гр. Мельниченку В.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства в м. Ірпінь, провул. 2-й Український, 19 

61.  Про надання дозволу гр. Трифонову Ю.Г. на розроблення проекту землеустрою 

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

Ірпінь, с/т «Перемога», вул. Абрикосова, 78 

62.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно - просвітницького обслуговування в м. Ірпінь по вул. 
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Соборній, 183 

63.  Про надання дозволу гр. Висоцькому І.Л. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

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

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється 

з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на будівництво і обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь, 

вул. Г. Сковороди, 9 

65.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для облаштування дитячого майданчику в м. 

Ірпінь по вул. Степанівській (біля будинку № 18-в) 

66.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на земельну ділянку для 

облаштування дитячого майданчику в м. Ірпінь, вул. Київська, 28-ж 

67.  Про надання дозволу гр. Слєпченко С.А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/59 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/60 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/120 

70.  Про надання дозволу гр. Плаксіній Р.М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 3-н 

71.  Про надання дозволу гр. Савельєву О.М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 11-а 

72.  Про надання дозволу гр. Петруку С.С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 3/598-а 

73.  Про надання дозволу гр. Загрі Т.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. Толстого, 

10 та визнання не чинним рішення Ірпінської міської ради від 29.01.2015 р. № 

4643-66-VІІ 

74.  Про надання дозволу гр. Мельник Н.Д. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 123-а 

75.  Про надання дозволу гр. Перепелиці В.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо    відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 80-л 

76.  Про надання дозволу гр. Табак Г.П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Львівська, 12-е 
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77.  Про надання дозволу гр. Короховій 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. Давидчука, 68-б 

78.  Про надання дозволу КП «Ірпіньзеленбуд» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

облаштування парку культури та відпочинку «Перемога» в м. Ірпінь по вулиці 

Університетській, між вулицями Тищенка та Ярославська 

79.  Про надання дозволу КП «Ірпіньзеленбуд» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

облаштування скверу меморіального загиблим воїнам в 1941-1945 рр. в м. 

Ірпінь по вул. Пушкінській 

80.  Про надання дозволу КП «Ірпіньзеленбуд» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

облаштування меморіально – дитячого парку ім. З. Алієвої в м. Ірпінь по вулиці 

Соборній між вулицями Садовою та З. Алієвої 

81.  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, вул. Княгині Ольги, згідно додатку 

№ 1 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

82.  Про надання ФОП Карнафель В.І. дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 8-а 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

83.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Холостих В.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 44 

84.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Королю В.С. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

85.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Данилову А.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 69-ж 

86.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Малишенко Ю.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

87.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Колесніковій О.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

88.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Вербицькому Д.І. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

22 

89.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Мергуцькому Г.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 23-б 

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 22-а 

91.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Новобранцю О.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Хмельницького, 42-в 

92.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Шеремет Л.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 1 

(раніше Гайдара) 

93.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Шевцовій Г.Б. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, провул. Садовий, 1-д 

94.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Сторожуку О.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Мечнікова, 102-с 

95.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Фещенко Т.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

96.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Кліміну А.К. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

97.  Про затвердження проекту землеустрою КПП «Теплоенергопостач» та надання 

земельної ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 9 

98.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Валуєвій І.М. та передачу земельної 

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

Матросова, 11-а 

99.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Богуш Т.В. та передачу земельної 

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

11-а 

100.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Троцьку В.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 12-б 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

ТА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

101.  Про затвердження гр. Шульженко Ю.Д. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Ватутіна, 25 

102.  Про затвердження гр. Нестеровій Н.І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 19 

103.  Про затвердження гр. Пилипцю В.І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Грибоєдова, 22 
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104.  Про затвердження громадянам Брункель В.Б. та Сядро Н.Б. 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. Варшавська, 14 

105.  Про затвердження громадянам Іванкевич І.С. та Решетник Т.С. 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. Тургенівська, 24 

106.  Про затвердження громадянам Іванкевич І.С. та Решетник Т.С. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у спільну сумісну власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Ірпінь, 

вул. Тургенівська, 24 

107.  Про затвердження гр. Мороз Н.В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Мечнікова, 43 

108.  Про затвердження гр. Яременко Г.І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 179/1 

109.  Про затвердження гр. Матвієнко Т.І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24/4  

110.  Про затвердження гр. Салацькій Л.І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Східна, 27 

111.  Про затвердження гр. Давиденку А.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. Варшавська, 10 

112.  Про затвердження гр. Свинтицькому А.І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Л. Українки, 48 

113.  Про затвердження гр. Марисику О.П. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Озерна, 2-б 

114.  Про затвердження гр. Цимбарович М.О. технічної документації із землеустрою 



 

11 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Озерна, 2-б/1 

115.  Про затвердження гр. Міщенку Ю.В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Київська, 60-б 

116.  Про затвердження гр. Юрченку Д.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. Київська, 60-а 

117.  Про затвердження гр. Баленку В.С. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Озерний, 3 

118.  Про затвердження гр. Матвеєвій О.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. Вериківського, 27-а/1  

119.  Про затвердження громадянам Карамічу О.П., Караміч Т.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у спільну сумісну власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 68 

120.  Про затвердження гр. Андрейко Л.О. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Ярославська, 30 

 ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ 

121.  Про надання дозволу ФОП Сингаєвському В.В. на розміщення тимчасової 

споруди в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1/1 

 ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

122.  Про припинення дії договору оренди земельної ділянки № 040992600020 від 

09.06.2009 р. та передачу гр. Моргуну П.М. у власність земельної ділянки для 

будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Троїцька, 61 

123.  Про припинення дії договору оренди земельної ділянки № 040934000002 від 

10.02.2009 р. та надання Слов’янському Євангельському Товариству 

Всеукраїнського Союзу Об’єднань Євангельських Християн - Баптистів в 

постійне користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій в м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 

18-а 

124.  Про припинення приватному нотаріусу Запісочному О.В. дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Центральна, 26-а 

125.  Про припинення КП «Контроль благоустрою міста» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 
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126.  Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 9 

127.  Про припинення ФОП Палій О.М. дії договору оренди земельної ділянки № 

040834000074 від 28.10.2008р. в м. Ірпінь, вул. Центральна, 28 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

128.  Про поновлення гр. Побережній Ю.Є. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-б 

129.  Про поновлення гр. Нетецькій Ю.С. договору оренди земельної ділянки для 

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

2-г 

130.  Про поновлення ФОП Лучковій Н.М. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (павільйон-кафе) в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 3-г 

131.  Про поновлення ФОП Філобоченко В.А. договору оренди земельної ділянки для 

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

шосе, 3-в 

132.  Про поновлення ФОП Стефанович С.В. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування магазину) 

в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 

 ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ 

133.  Про надання громадянам Кудіновій К.М., Татояну В.Ж., Медвідь В.В. та 

Пишній О.С. земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова  

134.  Про надання гр. Запісочному В.О. земельної ділянки в оренду для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (для будівництва і 

обслуговування нотаріальної контори) в м. Ірпінь, вул. Центральна, 26-а 

135.  Про надання АТ «Райффайзен Банк Аваль» земельної ділянки в оренду для 

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

Авіаконструктора Антонова, 6-а 

136.  Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 397 від 14.03.2006 р.  

137.  Про надання громадянам Андрейку А.М. та Мітряну І.К. земельної ділянки в 

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

Центральна, 28 

 ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ЗАМІНУ ОРЕНДАРЯ 

138.  Про надання згоди на заміну орендаря земельної ділянки, яка знаходиться в 

користуванні згідно договору оренди № 321090004000008 від 06.04.2011 р. в м. 

Ірпінь, вул. Північна 

139.  Про надання згоди на заміну орендаря земельної ділянки, яка знаходиться в 

користуванні згідно договору оренди № 89 від 03.11.2016 р. в м. Ірпінь, вул. Б. 

Хмельницького, 37-в 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ У ВЛАСНІСТЬ 

140.  Про передачу гр. Кущу М.І. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Толстого, 4 

141.  Про передачу гр. Браславській Л.О. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 30 

142.  Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для колективного 

гаражного будівнитва, згідно додатку № 1 
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143.  Про передачу гр. Балабан З.К. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, провул. Польовий, 9 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ 

 ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

144.  Про затвердження гр. Пернаровській Л.Г. 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. Лермонтова, 5 

145.  Про затвердження гр. Гордієнко І.С. 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. 

Полтавська, 37 

146.  Про затвердження гр. Максименку А.М. 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. Достоєвського, 37-а 

147.  Про затвердження громадянам Руселевич М.В. та Єгоровій Г.О. 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 закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги в м. Ірпінь, вул. 

Гостомельське шосе, 2-г 

148.  Про затвердження гр. Коваленко К.І. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування 

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

2-л 

149.  Про затвердження гр. Степанюку А.В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з 

будівництва індивідуальних гаражів на будівництво і обслуговування 

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

Незалежності 

150.  Про затвердження гр. Чаві Д.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 73 

151.  Про затвердження гр. Бокоч І.Д. 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. Мечнікова, 106-а 

152.  Про затвердження гр. Бокоч І.Д. 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. Мечнікова, 106-е 

153.  Про затвердження ТОВ «Торговий Дім «Прогрес» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 
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змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Кошового, 13-б 

154.  Про затвердження ТОВ «Торговий Дім «Прогрес» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з іншої житлової забудови на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Кошового, 13-б 

155.  Про затвердження ТОВ «ДМР Девелопмент» 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. Кошового, 13-б 

156.  Про затвердження ТОВ «ДМР Девелопмент» 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. Кошового, 13-б 

157.  Про затвердження ТОВ «ДМР Девелопмент» 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. Кошового, 13-б 

158.  Про затвердження ТОВ «ДМР Девелопмент» 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. Кошового, 13-б 

159.  Про затвердження гр. Корнієвській О.Ю. 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. Достоєвського, 1 в 

160.  Про затвердження гр. Корнієвській О.Ю. 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, провул. Озерний, 21-б 

161.  Про затвердження гр. Архангельському М.Ю. 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. 

Достоєвського, 1 д 

162.  Про затвердження гр. Архангельському М.Ю. 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. 

Достоєвського, 1 г 

163.  Про затвердження гр. Ярошенко Т.Ю. 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. Достоєвського, 1 б/1 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

164.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 1745-
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26-VІІ  «Про надання дозволу гр. Кадун Н.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/2» 

165.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 1746-

26-VІІ  «Про надання дозволу гр. Дворецькому Е.Є. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/23» 

166.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 1744-

26-VІІ  «Про надання дозволу гр. Чурочкіну О.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/3» 

167.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016р. № 1408-

23-VІІ «Про надання військовій частині 3027 Національної гвардії України 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для розміщення та постійної діяльності 

внутрішніх військ МВС в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-а» 

168.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 13.07.2016р. № 1084-

18-VІІ  «Про надання гр. Горьковій Л.І. 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. Лісова, 6-л» 

169.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016р. № 1170-

20-VІІ  «Про надання дозволу гр. Дубовик Т.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Северинівська, 25» 

170.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 13.07.2016р. № 1085-

18-VІІ «Про надання гр. Кучеру В.М. 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. Кошового, 25» 

171.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016р. № 1315-

21-VІІ  «Про надання дозволу гр. Волошенюк Т.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 73» 

172.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 958-15-

VІІ  «Про надання гр. Гуцолу П.М. 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. Єсеніна, 18» 

173.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016р. № 1639-

24-VІІ  «Про надання дозволу гр. Герасевич У.Ю. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 27» 

174.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016р. № 1306-

21-VІІ  «Про надання гр. Фєдосєєву К.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/6» 

175.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 13.09.2013р. № 3540-

47-VІ  «Про дозвіл гр. Петановій С.П. на розробку проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки в орендне користування для будівництва та 

обслуговування магазину в м. Ірпінь, вул. Центральна, 16-б» 

176.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 1748-

26-VІІ  «Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів в м. Ірпінь по вул. Миру, згідно додатку № 1» 

177.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.02.2016р. № 587-8-

VІІ «Про надання гр. Потієвській О.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. Пушкінська, 49-д» 

178.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 року № 

1184-20-VІІ «Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів 

землеустрою щодо    відведення земельних ділянок у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів, в м. Ірпінь по вул. Миру, згідно додатку № 1» 

179.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року № 

1641-24-VІІ «Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів 

землеустрою щодо    відведення земельних ділянок у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів, в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора Антонова, згідно 

додатку № 1» 

180.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.12.2014 року № 

4452-62-VІ  «Про дозвіл гр. Калініченко О.Л. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

гаражів в м. Ірпінь, вул. Чапаєва, 1-а» 

181.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року № 

1317-21-VІІ «Про надання дозволу гр. Редіну Ф.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

садівництва в м. Ірпінь, с/т «Ветеран-2», діл. 27» 

182.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 року № 963-

15-VІІ  «Про надання гр. Шуліченку Д.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. Виговського, 1-ж» 

183.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 року № 962-

15-VІІ  «Про надання гр. Михновській Н.Я. 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. Чехова, 16-ж» 

184.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 14.05.2010 року № 

4495-88-V  «Про надання дозволу гр. Кондратенку М.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Ірпінь по провул. 

Ранковий, 19 у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд»                                                                                                                                                                                                   

185.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 13.07.2015р. № 5212-

75-VІ  «Про дозвіл гр. Логвину В.О. та гр. Єрьоменку Г.А. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, провул. 

1-й Український, 8 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд» 

186.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради № 4623-66-VI від 

29.01.2015 року та в договір оренди земельної ділянки № 10 від 04.02.2015 р. 

187.  Про визнання не чинними пунктів 1 та 2 додатку № 2 до рішення Ірпінської 
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міської ради від 27.07.2017 року № 2438-36-VІІ «Про надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

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

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

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

додатку № 1 

189.  Про розгляд клопотання громадян Некачало О.П. та Кімлач Г.П. про передачу у 

власність земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Павленка 

190.  Про надання дозволу гр. Маштабею В.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Миколи Носова, 1-в 

191.  Про внесення змін до фінансових планів на 2017 рік 

192.  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”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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». 
 

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

«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”-26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

Зареєструвався Пікулик В. С.  

Загальний склад депутатів – 29. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень за власним бажанням 
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секретаря Ірпінської міської ради VII скликання Київської області 

Денисенка Ю.О. 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про дострокове припинення 

повноважень за власним бажанням секретаря Ірпінської міської ради VII 

скликання Київської області Денисенка Ю.О.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Заборона отримання дозволу ТОВ 

«ВНГ Стандарт» на викиди отруйних речовин у повітря» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Заборона отримання дозволу ТОВ «ВНГ Стандарт» на викиди отруйних 

речовин у повітря»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Заборона забудови» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Заборона забудови»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Заборона вирізки дерев. Будівництво 

дитячого садка, початкової школи в м. Ірпінь, вул. 8-го березня, 23» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Заборона вирізки дерев. Будівництво дитячого садка, початкової школи 

в м. Ірпінь, вул. 8-го березня, 23»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Відкриття травмпункту в м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Відкриття травмпункту в м. Ірпінь»». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Створення парку відпочинку» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Створення парку відпочинку»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Відновлення єкологічного стану 

місцевого кар'є́ру» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Відновлення єкологічного стану місцевого кар'є́ру»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про добровільне об’єднання територіальних громад міста Ірпеня та сіл 

Козинці, Діброва Київської області 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад міста Ірпеня та сіл Козинці, Діброва 

Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про створення органу самоорганізації міста Ірпінь «ДРУЖНИЙ 

КВАРТАЛ», обмеженого вулицями Мечникова (непарна сторона, 

будинки №81-99), Лисенка (будинки №10-22), Давидчука (будинки №2-

44), Толстого (будинки №2-36 та №1-25), Виговського (будинки №15-

33), крім будинків за адресою: вулиця Давидчука, б. 42 та вул. Лисенка, 

б. 14-г ЖК «ТАЛІСМАН-2») 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про створення органу 

самоорганізації міста Ірпінь «ДРУЖНИЙ КВАРТАЛ», обмеженого 

вулицями Мечникова (непарна сторона, будинки №81-99), Лисенка 

(будинки №10-22), Давидчука (будинки №2-44), Толстого (будинки №2-

36 та №1-25), Виговського (будинки №15-33), крім будинків за адресою: 

вулиця Давидчука, б. 42 та вул. Лисенка, б. 14-г ЖК «ТАЛІСМАН-2»)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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11.  СЛУХАЛИ: Про створення квартального комітету, що включає наступні вулиці: З. 

Алієвої, Дем’яна Попова, Кірічика (К. Лібкнехта), Нігояна (Московська), 

Садова, Тургенівська, Центральна, 8-го Березня, Курортна, пров. 

Нахімова 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про створення квартального 

комітету, що включає наступні вулиці: З. Алієвої, Дем’яна Попова, 

Кірічика (К. Лібкнехта), Нігояна (Московська), Садова, Тургенівська, 

Центральна, 8-го Березня, Курортна, пров. Нахімова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  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”- 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 21, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«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 внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету 

одержувачами бюджетних коштів м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Порядку 

використання коштів міського бюджету одержувачами бюджетних 

коштів м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про прийняття Концепції розвитку паліативної допомоги мешканцям м. 

Ірпінь на 2017-2019 р.р. 
 

  Доповідач: Тумасов А.П.- головний лікар КЗ «Ірпінська центральна 
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міська лікарня 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття Концепції розвитку 

паліативної допомоги мешканцям м. Ірпінь на 2017-2019 р.р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських 

організацій м. Ірпінь на 2016-2020 роки 
 

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

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до програми 

фінансової підтримки громадських організацій м. Ірпінь на 2016-2020 

роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-

2020 рр. 
 

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

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу з балансу управління праці та соціального 

захисту населення Ірпінської міської ради автомобіля марки ГАЗ 3110 

Ірпінсько-Бучанському об’єднаному міському військовому комісаріату 
 

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

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатну передачу з балансу 

управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської 

ради автомобіля марки ГАЗ 3110 Ірпінсько-Бучанському об’єднаному 

 міському військовому комісаріату». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної Програми розвитку галузі культури в м. 

Ірпінь на 2018-2020 роки в новій редакції 
 

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

та релігій 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

https://imr.gov.ua/city-council/vikonavchi-organi-radi#kylt_nac_ta_relig
https://imr.gov.ua/city-council/vikonavchi-organi-radi#kylt_nac_ta_relig
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Комплексної 

Програми розвитку галузі культури в м. Ірпінь на 2018-2020 роки в новій 

редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про створення Інклюзивно-ресурсного центру 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» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про створення Інклюзивно-

ресурсного центру Ірпінської міської ради Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2017-2021 роки 
 

  Доповідач: Тарасов В.З.- директор Ірпінської ДЮСШ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до «Програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про передачу штатів та матеріальних цінностей, шахово-шашкового 

клубу до управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської 

області 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу штатів та 

матеріальних цінностей, шахово-шашкового клубу до управління освіти і 

науки Ірпінської міської ради Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану території ПрАТ 

«Ірпіньмаш» по вул. Садова, 94 в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу архітектури 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку 

детального плану території ПрАТ «Ірпіньмаш» по вул. Садова, 94 в м. 

Ірпінь». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  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”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

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 
 

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

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

рік та основних напрямків розвитку на 2018-2019 роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік та основних напрямків 

розвитку на 2018-2019 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого 

комітету на 2017 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін і доповнень до 

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської 

міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з Релігійною організацією 

«Християнська місія «Центр християнського життя України» 

Євангельських християн-баптистів» по об’єкту будівництва за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Федорова, 11 (Сім’ї Шкарівських) 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про 
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залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь з 

Релігійною організацією «Християнська місія «Центр християнського 

життя України» Євангельських християн-баптистів» по об’єкту 

будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Федорова, 11 (Сім’ї 

Шкарівських)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з Релігійною організацією 

«Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів» по 

об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Федорова, 11 (Сім’ї 

Шкарівських) 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«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 

Релігійною організацією «Всеукраїнський союз церков євангельських 

християн-баптистів» по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Федорова, 11 (Сім’ї Шкарівських)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з ТОВ «Акрополь Груп» по об’єкту 

будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 8-го березня, 26-а 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«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 

ТОВ «Акрополь Груп» по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 

8-го березня, 26-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про виконання фінансових планів 

комунальними підприємствами Ірпінської міської ради за 9 місяців 2017 

року 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звітів про 
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виконання фінансових планів комунальними підприємствами Ірпінської 

міської ради за 9 місяців 2017 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального закладу «Ірпінський міський 

центр  первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради 

Київської області у новій редакції 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

комунального закладу «Ірпінський міський центр  первинної медико-

санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області у новій 

редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії з розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 03.11.2017 

№11/2017 та від 17.11.2017 №12/2017 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколів 

засідання конкурсної комісії з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна від 03.11.2017 №11/2017 та від 17.11.2017 

№12/2017». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

власності 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання пільг щодо орендної 

плати за оренду об’єктів комунальної власності». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  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”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 
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комунальної власності, що можуть бути надані в оренду з конкурсу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального 

майна з КП «Служба захисту та лікування тварин» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на укладання 

договору оренди комунального майна з КП «Служба захисту та 

лікування тварин»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального 

майна з Комунальним закладом Київської обласної ради «Київська 

обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського 

резерву «Промінь» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на укладання 

договору оренди комунального майна з Комунальним закладом 

Київської обласної ради «Київська обласна спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа олімпійського резерву «Промінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Ірпінь гуртожитку за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Тургенівська, 104-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» на передачу нежитлового 

приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 18-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «УЖКГ 

«Ірпінь» на передачу нежитлового приміщення за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 18-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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39.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального закладу «Ірпінська центральна 

міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області 

 у нової редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

комунального закладу «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської 

міської ради Київської області у нової редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  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”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради № 80-3-VІІ від 

11.11.2015р. «Про розгляд звернення гр. Корнути Я.С. щодо зменшення 

розміру пайового внеску в розвиток соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

щодо пайового внеску на розвиток  інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради № 80-3-VІІ від 11.11.2015р. «Про розгляд 

звернення гр. Корнути Я.С. щодо зменшення розміру пайового внеску в 

розвиток соціальної інфраструктури м. Ірпінь щодо пайового внеску на 

розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 

року №2144-32-VІI «Про розгляд звернення замовників будівництва 

об’єктів архітектури щодо пайового внеску на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 27.04.2017 року №2144-32-VІI «Про розгляд 

звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 

року №2146-32-VІI «Про розгляд звернення замовника будівництва ТОВ 

«Ірпінь-Інвест» щодо пайового внеску на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 27.04.2017 року №2146-32-VІI «Про розгляд 

звернення замовника будівництва ТОВ «Ірпінь-Інвест» щодо пайового 

внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ТОВ «ДМР ДЕВЕЛОПМЕНТ» щодо пайового 

внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення ТОВ «ДМР 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» щодо пайового внеску в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Давиденко М.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Давиденко М.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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46.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Оверку І.І. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання та каналізації 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 7, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Оверку І.І. в тимчасове 

користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання мереж водопостачання та каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Кондратюку В.П. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Кондратюку В.П. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гамалії А.Л. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Гамалії А.Л. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Сєрікову О.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для складання 

будівельних матеріалів 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 
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строкового сервітуту для складання будівельних матеріалів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Кудині Е.Б. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для складання будівельних 

матеріалів 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Кудині Е.Б. в тимчасове 

користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для складання будівельних матеріалів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Табалюку О.С. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Табалюку О.С. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Коваленку В.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Солодаренко Г.І. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Солодаренко Г.І. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Страховському А.А. в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Страховському А.А. 

в тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Дикому С.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Дикому С.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Богуш Т.В. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Богуш Т.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу № 1/2017 конкурсної комісії з відбору 

виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних 
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торгів на конкурентних засадах Ірпінської міської ради від 09.11.2017 

року 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколу № 

1/2017 конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, 

оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах 

Ірпінської міської ради від 09.11.2017 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дерзській Т.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Дерзській 

Т.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Чайковського, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу громадянам Мельниченку В.В., Мельниченко З.Й., 

Войцеховській К.Р., Войцеховській О.Р. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. 2-й Український, 19 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу громадянам 

Мельниченку В.В., Мельниченко З.Й., Войцеховській К.Р., 

Войцеховській О.Р. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, провул. 2-й Український, 19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мельниченку В.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства в м. Ірпінь, провул. 2-й 

Український, 19 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Мельниченку В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в м. Ірпінь, провул. 2-й Український, 19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Трифонову Ю.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

садівництва в м. Ірпінь, с/т «Перемога», вул. Абрикосова, 78 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Трифонову 

Ю.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва в м. Ірпінь, с/т «Перемога», 

вул. Абрикосова, 78». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва 

та обслуговування будівель закладів культурно - просвітницького 

обслуговування в м. Ірпінь по вул. Соборній, 183 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно - просвітницького обслуговування в м. Ірпінь по вул. 

Соборній, 183». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Висоцькому І.Л. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Висоцькому 

І.Л. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

Ново-Оскольська, 24-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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Залишив засідання Пікулик В. С.  

Загальний склад депутатів – 28. 
 

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

відведення земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування житло-вого 

будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і обслу-

говування будівель закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 9 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

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 житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Г. 

Сковороди, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для 

облаштування дитячого майданчику в м. Ірпінь по вул. Степанівській 

(біля будинку № 18-в) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для облаштування дитячого майданчику в м. 

Ірпінь по вул. Степанівській (біля будинку № 18-в)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності Ірпінської міської 

ради, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

земельну ділянку для облаштування дитячого майданчику в м. Ірпінь, 

вул. Київська, 28-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд на земельну ділянку для облаштування дитячого 

майданчику в м. Ірпінь, вул. Київська, 28-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Слєпченко С.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/59 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Слєпченко 

С.А. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/59». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Куксі С.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/60 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Миру, 2/60». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ткачу С.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/120 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ткачу С.П. 

на розроблення проекту землеустрою щодо     відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/120». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Плаксіній Р.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул.Тищенка, 3-н 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Плаксіній 

Р.М. на розроблення проекту землеустрою щодо    відведення земельної 

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

вул.Тищенка, 3-н». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

71.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Савельєву О.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будів-

ництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 11-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Петруку С.С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське 

шосе, 3/598-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Петруку 

С.С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Гостомельське шосе, 3/598-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Загрі Т.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. Толстого, 10 та визнання не чинним рішення Ірпінської 

міської ради від 29.01.2015 р. № 4643-66-VІІ 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Загрі Т.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. Толстого, 10 та 

визнання не чинним рішення Ірпінської міської ради від 29.01.2015 р. № 

4643-66-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мельник Н.Д. на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 123-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Мельник 

Н.Д. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Соборна, 123-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Перепелиці В.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 80-л 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Перепелиці 

В.О. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Українська, 80-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Табак Г.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Львівська, 12-е 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Короховій 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. Давидчука, 68-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Короховій 

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. Давидчука, 

68-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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78.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньзеленбуд» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для облаштування парку культури та відпочинку 

«Перемога» в м. Ірпінь по вулиці Університетській, між вулицями 

Тищенка та Ярославська 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньзеленбуд» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для облаштування парку 

культури та відпочинку «Перемога» в м. Ірпінь по вулиці 

Університетській, між вулицями Тищенка та Ярославська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньзеленбуд» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для облаштування скверу меморіального загиблим воїнам 

в 1941-1945 рр. в м. Ірпінь по вул. Пушкінській 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньзеленбуд» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для облаштування скверу 

меморіального загиблим воїнам в 1941-1945 рр. в м. Ірпінь по вул. 

Пушкінській». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньзеленбуд» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для облаштування меморіально – дитячого парку ім. З. 

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

Алієвої 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньзеленбуд» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для облаштування 

меморіально – дитячого парку ім. З. Алієвої в м. Ірпінь по вулиці 

Соборній між вулицями Садовою та З. Алієвої». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
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споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. 

Княгині Ольги, згідно додатку № 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

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, вул. Княгині Ольги, згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Карнафель В.І. дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 8-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Холостих В.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Полтавська, 44 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Холостих В.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 44». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Королю В.С. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Квіткова, 11 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Королю В.С. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Квіткова, 11». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Данилову А.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Давидчука, 69-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Данилову А.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 69-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Малишенко Ю.М. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Матросова, 3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Малишенко Ю.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Матросова, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

87.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Колесніковій О.П. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Покровська, 36-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Колесніковій О.П. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

88.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Вербицькому Д.І. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, провул. Михайлівський, 22 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Вербицькому Д.І. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

89.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Мергуцькому Г.П. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Степанівська, 23-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Мергуцькому Г.П. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 23-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Гугніну В.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Молодіжна, 22-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Гугніну В.М. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 22-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

91.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Новобранцю О.М. та 

передачу 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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 
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землеустрою гр. Новобранцю О.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Хмельницького, 42-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

92.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Шеремет Л.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Гнатюка, 1 (раніше Гайдара) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Шеремет Л.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 1 (раніше 

Гайдара)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

93.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Шевцовій Г.Б. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, провул. Садовий, 1-д 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Шевцовій Г.Б. та передачу земельної ділянки у 

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

Садовий, 1-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

94.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Сторожуку О.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 102-с 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Сторожуку О.В. та передачу земельної ділянки у 

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

Мечнікова, 102-с». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

95.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Фещенко Т.П. та передачу 
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земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Кошового, 15-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Фещенко Т.П. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Кошового, 15-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

96.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Кліміну А.К. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Незалежності, 33-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Кліміну А.К. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 33-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

97.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою КПП «Теплоенергопостач» та 

надання земельної ділянки в постійне користування для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 9 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою КПП «Теплоенергопостач» та надання земельної ділянки в 

постійне користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в 

м. Ірпінь, вул. Ярославська, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

98.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Валуєвій І.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Матросова, 11-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 
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землеустрою гр. Валуєвій І.М. та передачу земельної ділянки у власність 

для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Матросова, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

99.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Богуш Т.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Пісочна, 11-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Богуш Т.В. та передачу земельної ділянки у власність 

для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Пісочна, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Троцьку В.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Ново-Оскольська, 12-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Троцьку В.В. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 12-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шульженко Ю.Д. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ватутіна, 25 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шульженко 

Ю.Д. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Ватутіна, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Нестеровій Н.І. 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. Українська, 19 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Нестеровій 

Н.І. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Українська, 19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пилипцю В.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 22 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Брункель В.Б. та Сядро Н.Б. 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. 

Варшавська, 14 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Брункель В.Б. та Сядро Н.Б. 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. Варшавська, 14». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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105.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Іванкевич І.С. та Решетник Т.С. 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. 

Тургенівська, 24 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Іванкевич І.С. та Решетник Т.С. 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. Тургенівська, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Іванкевич І.С. та Решетник Т.С. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 24 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Іванкевич І.С. та Решетник Т.С. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства в м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мороз Н.В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 43 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 43». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

108.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Яременко Г.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 179/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Яременко Г.І. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 179/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Матвієнко Т.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24/4 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Матвієнко Т.І. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

24/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Салацькій Л.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Східна, 27 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Східна, 27». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Давиденку А.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. Варшавська, 10 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Давиденку 

А.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. 

Варшавська, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Свинтицькому А.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Л. Українки, 48 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Свинтицькому 

А.І. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Українки, 48». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Марисику О.П. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 2-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Марисику 

О.П. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 



 

49 

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

Озерна, 2-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

114.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Цимбарович 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. Озерна, 2-б/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Цимбарович 

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. 

Озерна, 2-б/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

115.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Міщенку Ю.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 60-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Міщенку Ю.В. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 60-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Юрченку Д.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. Київська, 60-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Юрченку Д.В. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність 
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земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 60-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Баленку В.С. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Озерний, 3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Озерний, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Матвеєвій О.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. Вериківського, 27-а/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Матвеєвій 

О.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. 

Вериківського, 27-а/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

119.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Карамічу О.П., Караміч Т.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Соборна, 68 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Карамічу О.П., Караміч Т.В. технічної документації із землеустрою щодо 



 

51 

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. Соборна, 68». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Андрейко Л.О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 30 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 30». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

121.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Сингаєвському В.В. на розміщення 

тимчасової споруди в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП 

Сингаєвському В.В. на розміщення тимчасової споруди в м. Ірпінь, вул. 

Покровська, 1/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122.  СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору оренди земельної ділянки № 040992600020 

від 09.06.2009 р. та передачу гр. Моргуну П.М. у власність земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. 

Троїцька, 61 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки № 040992600020 від 09.06.2009 р. та передачу гр. 

Моргуну П.М. у власність земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Троїцька, 61». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123.  СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору оренди земельної ділянки № 040934000002 
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від 10.02.2009 р. та надання Слов’янському Євангельському Товариству 

Всеукраїнського Союзу Об’єднань Євангельських Християн - Баптистів 

в постійне користування земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в м. 

Ірпінь, вул. Сагайдачного, 18-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки № 040934000002 від 10.02.2009 р. та надання 

Слов’янському Євангельському Товариству Всеукраїнського Союзу 

Об’єднань Євангельських Християн - Баптистів в постійне користування 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій в м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 18-

а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124.  СЛУХАЛИ: Про припинення приватному нотаріусу Запісочному О.В. дії договору 

оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Центральна, 26-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення приватному 

нотаріусу Запісочному О.В. дії договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 26-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

125.  СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Контроль благоустрою міста» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП «Контроль 

благоустрою міста» дії договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 9 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 9». 



 

53 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

127.  СЛУХАЛИ: Про припинення ФОП Палій О.М. дії договору оренди земельної ділянки 

№ 040834000074 від 28.10.2008р. в м. Ірпінь, вул. Центральна, 28 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення ФОП Палій О.М. дії 

договору оренди земельної ділянки № 040834000074 від 28.10.2008р. в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 28». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

128.  СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Побережній Ю.Є. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Побережній 

Ю.Є. договору оренди земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129.  СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Нетецькій Ю.С. договору оренди земельної ділянки 

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

Незалежності, 2-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Нетецькій Ю.С. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 2-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

130.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Лучковій Н.М. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (павільйон-кафе) в 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

131.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Філобоченко В.А. договору оренди земельної 
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ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Гостомельське шосе, 3-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Філобоченко 

В.А. договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 

3-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

132.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Стефанович С.В. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування магазину) в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Стефанович 

С.В. договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування магазину) в м. 

Ірпінь, вул. Покровська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

133.  СЛУХАЛИ: Про надання громадянам Кудіновій К.М., Татояну В.Ж., Медвідь В.В. та 

Пишній О.С. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання громадянам Кудіновій 

К.М., Татояну В.Ж., Медвідь В.В. та Пишній О.С. земельної ділянки в 

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

вул. Авіаконструктора Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

134.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Запісочному В.О. земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (для 

будівництва і обслуговування нотаріальної контори) в м. Ірпінь, вул. 

Центральна, 26-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Запісочному В.О. 
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земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури (для будівництва і обслуговування нотаріальної 

контори) в м. Ірпінь, вул. Центральна, 26-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

135.  СЛУХАЛИ: Про надання АТ «Райффайзен Банк Аваль» земельної ділянки в оренду 

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

Авіаконструктора Антонова, 6-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 6-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

136.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 397 від 

14.03.2006 р. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в договір оренди 

земельної ділянки № 397 від 14.03.2006 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

137.  СЛУХАЛИ: Про надання громадянам Андрейку А.М. та Мітряну І.К. земельної 

ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 

м. Ірпінь, вул. Центральна, 28 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання громадянам Андрейку 

А.М. та Мітряну І.К. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 28». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

138.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди на заміну орендаря земельної ділянки, яка 

знаходиться в користуванні згідно договору оренди № 321090004000008 

від 06.04.2011 р. в м. Ірпінь, вул. Північна 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на заміну 



 

56 

орендаря земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні згідно 

договору оренди № 321090004000008 від 06.04.2011 р. в м. Ірпінь, вул. 

Північна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

139.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди на заміну орендаря земельної ділянки, яка 

знаходиться в користуванні згідно договору оренди № 89 від 03.11.2016 

р. в м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 37-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на заміну 

орендаря земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні згідно 

договору оренди № 89 від 03.11.2016 р. в м. Ірпінь, вул. Б. 

Хмельницького, 37-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

140.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Кущу М.І. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Толстого, 4 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Кущу М.І. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Толстого, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

141.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Браславській Л.О. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 30 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Браславській Л.О. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

30». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

142.  СЛУХАЛИ: Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для 

колективного гаражного будівнитва, згідно додатку № 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу у власність 

громадянам земельних ділянок для колективного гаражного будівнитва, 

згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

143.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Балабан З.К. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Польовий, 9 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Балабан З.К. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

144.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пернаровській Л.Г. 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. Лермонтова, 5 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пернаровській 

Л.Г. 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. 

Лермонтова, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

145.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гордієнко І.С. 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. Полтавська, 37 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гордієнко І.С. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

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

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

37». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

146.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Максименку А.М. 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. 

Достоєвського, 37-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Максименку 

А.М. 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. Достоєвського, 37-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

147.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Руселевич М.В. та Єгоровій Г.О. 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 закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 2-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Руселевич М.В. та Єгоровій Г.О. 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 закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги в м. Ірпінь, 

вул. Гостомельське шосе, 2-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

148.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Коваленко К.І. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва індивідуального гаражу на будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-л 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Коваленко К.І. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

149.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Степанюку А.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення 

якої змінюється з будівництва індивідуальних гаражів на будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Незалежності 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Степанюку 

А.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуальних гаражів на будівництво і обслуговування житлового 

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

Незалежності». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

150.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Чаві Д.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 73 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Чаві Д.М. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 73». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

151.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бокоч І.Д. 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. Мечнікова, 106-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бокоч І.Д. 

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. Мечнікова, 106-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

152.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бокоч І.Д. 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. Мечнікова, 106-е 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бокоч І.Д. 

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. Мечнікова, 106-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

153.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Торговий Дім «Прогрес» 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. 

Кошового, 13-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «Торговий 

Дім «Прогрес» 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. Кошового, 13-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

154.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Торговий Дім «Прогрес» проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове 

призначення якої змінюється з іншої житлової забудови на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. 

Кошового, 13-б 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «Торговий 

Дім «Прогрес» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з іншої 

житлової забудови на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Кошового, 13-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

155.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «ДМР Девелопмент» 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. Кошового, 13-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «ДМР 

Девелопмент» 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. Кошового, 13-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

156.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «ДМР Девелопмент» 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. Кошового, 13-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «ДМР 

Девелопмент» 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. Кошового, 13-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

157.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «ДМР Девелопмент» 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 
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багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Кошового, 13-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «ДМР 

Девелопмент» 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. Кошового, 13-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

158.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «ДМР Девелопмент» 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. Кошового, 13-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «ДМР 

Девелопмент» 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. Кошового, 13-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

159.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Корнієвській О.Ю. 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. Достоєвського, 1 в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Корнієвській 

О.Ю. 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. Достоєвського, 1 

в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

160.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Корнієвській О.Ю. проекту землеустрою щодо 

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

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, в 

м. Ірпінь, провул. Озерний, 21-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Корнієвській 

О.Ю. 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, провул. Озерний, 21-

б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

161.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Архангельському М.Ю. 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. Достоєвського, 1 д 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Архангельському М.Ю. 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. 

Достоєвського, 1 д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

162.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Архангельському М.Ю. 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. Достоєвського, 1 г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Архангельському М.Ю. 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. 

Достоєвського, 1 г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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163.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ярошенко Т.Ю. 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. Достоєвського, 1 б/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ярошенко 

Т.Ю. 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. Достоєвського, 1 

б/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

164.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 

1745-26-VІІ  «Про надання дозволу гр. Кадун Н.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/2» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 1745-26-VІІ  «Про надання 

дозволу гр. Кадун Н.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

25/2»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

165.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 

1746-26-VІІ  «Про надання дозволу гр. Дворецькому Е.Є. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/23» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 1746-26-VІІ  «Про надання 

дозволу гр. Дворецькому Е.Є. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

25/23»». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

166.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 

1744-26-VІІ  «Про надання дозволу гр. Чурочкіну О.І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/3» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 1744-26-VІІ  «Про надання 

дозволу гр. Чурочкіну О.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

25/3»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

167.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016р. № 

1408-23-VІІ «Про надання військовій частині 3027 Національної гвардії 

України дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для розміщення та постійної 

діяльності внутрішніх військ МВС в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-а» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 20.10.2016р. № 1408-23-VІІ «Про надання 

військовій частині 3027 Національної гвардії України дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для розміщення та постійної діяльності 

внутрішніх військ МВС в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

168.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 13.07.2016р. № 

1084-18-VІІ  «Про надання гр. Горьковій Л.І. 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. Лісова, 6-л» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 13.07.2016р. № 1084-18-VІІ  «Про надання гр. 

Горьковій Л.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 



 

66 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-л»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

169.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016р. № 

1170-20-VІІ  «Про надання дозволу гр. Дубовик Т.І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 25» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 11.08.2016р. № 1170-20-VІІ  «Про надання 

дозволу гр. Дубовик Т.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 25»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

170.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 13.07.2016р. № 

1085-18-VІІ «Про надання гр. Кучеру В.М. 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. Кошового, 25» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 13.07.2016р. № 1085-18-VІІ «Про надання гр. 

Кучеру В.М. 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. Кошового, 25»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

171.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016р. № 

1315-21-VІІ  «Про надання дозволу гр. Волошенюк Т.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 73» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016р. № 1315-21-VІІ  «Про надання 

дозволу гр. Волошенюк Т.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 73»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

172.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 

958-15-VІІ  «Про надання гр. Гуцолу П.М. 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. Єсеніна, 18» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016р. № 958-15-VІІ  «Про надання гр. 

Гуцолу П.М. 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. Єсеніна, 18»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

173.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016р. № 

1639-24-VІІ  «Про надання дозволу гр. Герасевич У.Ю. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 27» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 17.11.2016р. № 1639-24-VІІ  «Про надання 

дозволу гр. Герасевич У.Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 27»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

174.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016р. № 

1306-21-VІІ  «Про надання гр. Фєдосєєву К.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/6» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016р. № 1306-21-VІІ  «Про надання гр. 

Фєдосєєву К.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/6»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

175.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 13.09.2013р. № 

3540-47-VІ  «Про дозвіл гр. Петановій С.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в орендне 

користування для будівництва та обслуговування магазину в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 16-б» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 20, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

176.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 

1748-26-VІІ  «Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь по вул. Миру, згідно 

додатку № 1» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. № 1748-26-VІІ  «Про надання 

дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів в м. Ірпінь по вул. Миру, згідно додатку № 1»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

177.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.02.2016р. № 

587-8-VІІ «Про надання гр. Потієвській О.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. Пушкінська, 49-д» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 18.02.2016р. № 587-8-VІІ «Про надання гр. 

Потієвській О.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. Пушкінська, 49-д»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

178.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 року 
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№ 1184-20-VІІ «Про надання дозволу громадянам на розроблення 

проектів землеустрою щодо    відведення земельних ділянок у власність 

для будівництва індивідуальних гаражів, в м. Ірпінь по вул. Миру, згідно 

додатку № 1» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 11.08.2016 року № 1184-20-VІІ «Про надання 

дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо    

відведення земельних ділянок у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів, в м. Ірпінь по вул. Миру, згідно додатку № 1»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

179.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року 

№ 1641-24-VІІ «Про надання дозволу громадянам на розроблення 

проектів землеустрою щодо    відведення земельних ділянок у власність 

для будівництва індивідуальних гаражів, в м. Ірпінь по вул. 

Авіаконструктора Антонова, згідно додатку № 1» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року № 1641-24-VІІ «Про надання 

дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо    

відведення земельних ділянок у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів, в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора Антонова, 

згідно додатку № 1»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

180.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.12.2014 року 

№ 4452-62-VІ  «Про дозвіл гр. Калініченко О.Л. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування гаражів в м. Ірпінь, вул. Чапаєва, 1-а» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 11.12.2014 року № 4452-62-VІ  «Про дозвіл 

гр. Калініченко О.Л. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Чапаєва, 1-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

181.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року 

№ 1317-21-VІІ «Про надання дозволу гр. Редіну Ф.І. на розроблення 
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в м. Ірпінь, с/т «Ветеран-2», діл. 27» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року № 1317-21-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Редіну Ф.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в м. 

Ірпінь, с/т «Ветеран-2», діл. 27»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

182.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 року 

№ 963-15-VІІ  «Про надання гр. Шуліченку Д.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. Виговського, 1-ж» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016 року № 963-15-VІІ  «Про надання 

гр. Шуліченку Д.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. Виговського, 1-ж»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

183.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 року 

№ 962-15-VІІ «Про надання гр. Михновській Н.Я. 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. Чехова, 16-ж» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016 року № 962-15-VІІ  «Про надання 

гр. Михновській Н.Я. 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. Чехова, 16-ж»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

184.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 14.05.2010 року 

№ 4495-88-V  «Про надання дозволу гр. Кондратенку М.П. на 
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розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

м. Ірпінь по провул. Ранковий, 19 у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд»   
                                                                                                                                                                                                 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 14.05.2010 року № 4495-88-V  «Про надання 

дозволу гр. Кондратенку М.П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в м. Ірпінь по провул. Ранковий, 19 у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»».                                                                                                                                                                       
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

185.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 13.07.2015р. № 

5212-75-VІ  «Про дозвіл гр. Логвину В.О. та гр. Єрьоменку Г.А. на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в м. Ірпінь, провул. 1-й Український, 8 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 13.07.2015р. № 5212-75-VІ  «Про дозвіл гр. 

Логвину В.О. та гр. Єрьоменку Г.А. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, провул. 1-й 

Український, 8 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

186.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради № 4623-66-VI від 

29.01.2015 року та в договір оренди земельної ділянки №10 від 

04.02.2015 р. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради № 4623-66-VI від 29.01.2015 року та в договір 

оренди земельної ділянки №10 від 04.02.2015 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

187.  СЛУХАЛИ: Про визнання не чинними пунктів 1 та 2 додатку № 2 до рішення 

Ірпінської міської ради від 27.07.2017 року № 2438-36-VІІ «Про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

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

1, № 2» 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання не чинними пунктів 1 

та 2 додатку № 2 до рішення Ірпінської міської ради від 27.07.2017 року 

№ 2438-36-VІІ «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам 

в м. Ірпінь, згідно додатку № 1, № 2»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

188.  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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян про 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

189.  СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання громадян Некачало О.П. та Кімлач Г.П. про 

передачу у власність земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Павленка 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотання громадян 

Некачало О.П. та Кімлач Г.П. про передачу у власність земельної 

ділянки в м. Ірпінь по вул. Павленка». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

190.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Маштабею В.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Миколи Носова, 1-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Маштабею 

В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Носова, 1-в». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

191.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансових планів на 2017 рік 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до фінансових 

планів на 2017 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную закрити сорок третю сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

ВИРІШИЛИ: закрити сорок третю сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

 
 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


