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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

26 квітня  2018 р.                                                            м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 28 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Денисенко Ю. О. 

2.  Карпенко Б. В. 

3.  Кобринець А. В.  

4.  Кухалейшвілі Л. Ю. 

5.  Молчанов В. В.  

6.  Нелюбин В. Л.  

7.  Оверко І. І. 

8.  Чайка Г. Г.  

 

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

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

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

інформації. 

                  

       Головує на сесії Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 21,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 1, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про розгляд електронної петиції щодо якості водопровідної води 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
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3.  Про розгляд електронної петиції щодо зміни розкладу руху маршрутів в м.Ірпінь 
 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

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

ради та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  

Про внесення змін до Програми забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення підприємств, установ, 

організацій і їх трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок у 

соціально-економічний та культурний розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 рр. 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  
Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 

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

 Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

7.  

Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

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

напрямків розвитку на 2019-2020 роки 

 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

8.  
Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік 

 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

9.  

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 

10.  
Про затвердження брендбуку з описом правил використання, розміщення, 

технічних та інших параметрів бренду міста Ірпеня 

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

11.  
Про  внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 06.02.2018 року № 3182-

47-VII «Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури в 

м.Ірпінь на 2018-2020 роки» 
 Доповідач: Антонюк Є.П. – начальник відділу культури, національностей та релігій 

12.  
Про внесення змін до Рішення Ірпінської міської ради №3346-49-VII від 

29.03.2018 року про затвердження списку присяжних Ірпінського міського суду 

Київської області 
 Доповідач:Залужняк О.В. – начальник юридичного відділу  

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

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

14.  
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 

15.  
Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази 

військової частини 3027 

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

16.  
Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази 

військової частини 3018 

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

17.  
Про внесення змін в «Місцеву програму запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру чи терористичних проявів у місті 

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

 Доповідач:Костюк О.О. – начальник відділу з питань НСО та МР 
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18.  
Про прийняття до комунальної власності територіальної громади  

м. Ірпінь квартири №68 в будинку №109-Б по вул. Мечнікова у м. Ірпінь 

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

19.  Про внесення змін до Програми «Благоустрою міста Ірпінь на 2016-2020 роки» 

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

20.  
Про надання дозволу  КП «Ірпіньводоканал»  на передачу транспортного засобу 

КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської 

ради 

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

21.  

Про облік та безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на баланс Гостомельської селищної ради фактичних витрат по 

капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського бюджету по 

капітальному ремонту об’єктів благоустрою 

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

22.  

Про облік та безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на баланс Коцюбинської селищної ради фактичних витрат по 

капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського бюджету по 

капітальному ремонту об’єктів благоустрою 

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

23.  

Про внесення змін до Додатку №3 рішення Ірпінської міської ради від 02.11.2017  

№2724-42-VІІ «Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної 

громади міста Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за 

рахунок коштів міського бюджету» 

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

24.  
Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади міста 

Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок 

коштів міського бюджету 

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

25.  Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Ірпеня»  

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

26.  
Про безоплатну передачу автомобілів з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на баланс КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради 

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

27.  
Про внесення змін до Програми розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій м. Ірпінь та селищ  на 2017- 2020 рр. 

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

28.  
Про надання дозволу КП «Служба захисту та лікування тварин» Ірпінської міської 

ради на передачу нежитлового приміщення КП «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради 

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

29.  
Про надання дозволу КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 

ради на передачу основних засобів та інших матеріальних цінностей КЗ «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради 

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

30.  
Про надання дозволу на списання з балансу нежитлового приміщення по вулиці 

Слов’янська 

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

31.  
Про надання дозволу на списання з балансу приміщення гаражів по вулиці 

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

32.  
Про надання дозволу на списання з балансу нежитлового приміщення по вулиці 

Соборна 

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

33.  
Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 

роки 

 Доповідач: Кременчук В.В.- начальник відділу ККМЗ та ФСР 

34.  
Про внесення змін до Програми «Поводження з безпритульними тваринами  

в місті Ірпінь на 2017-2020 роки» 

 
Доповідач: Мурга І.В. - начальник КП «Служба захисту 

та лікування тварин» 

35.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 28.12.2017р. № 3081-44-

VII «Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо 

пайового внеску в  розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  

м. Ірпінь»  

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

36.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 01.03.2018р. № 3263-48-

VII «Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  

м. Ірпінь»  

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

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

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь  

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

38.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

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

39.  
Про розгляд звернення замовника будівництва ЖБК «Прованс» щодо пайового 

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

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

40.  
Про внесення змін до Програми землеустрою щодо використання та охорони 

земель у м. Ірпінь  та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на період 2018-

2020 рік 

 Доповідач: Кравчук А.В. – начальник КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» 

41.  
Про внесення змін до Програми «Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання Ірпінської 

міської ради №1720-26-VII від 22 грудня 2016 року  

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

42.  
Про внесення змін до Міської комплексної програми «Діти Приірпіння» на 2016-

2018 роки  

 Доповідач: Комісарова І.В. - в.о.головного лікаря  КЗ «ІЦМЛ» 

43.  Про затвердження Міської комплексної програми «Онкологія» на 2018-2021 роки 

 Доповідач: Комісарова І.В. - в.о.головного лікаря  КЗ «ІЦМЛ» 

44.  Про затвердження Міської комплексної програми «Гемодіаліз» на 2018 рік 
 Доповідач: Комісарова І.В. - в.о.головного лікаря  КЗ «ІЦМЛ» 

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

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання 

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

46.  Про надання гр. Гамалію А.Л. в тимчасове користування  земельної ділянки на 
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підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж  газопостачання 

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

47.  
Про надання гр. Рубчинському В.В. в тимчасове користування  земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж  газопостачання 

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

48.  
Про надання ТОВ «Глобал Девелопмент Україна» в тимчасове користування  

земельної ділянки на підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання 

мереж  електропостачання  

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

49.  
Про надання гр. Петренку А.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» 

50.  
Про надання гр. Мартинюку Р.М. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання  

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

51.  
Про надання гр. Гриневичу М.М. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  

газопостачання  

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

52.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки в 

м. Ірпінь по вул. Соборна 

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

53.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки в 

м. Ірпінь по вул. Слов’янська 

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

54.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних ділянок в 

м. Ірпінь по вул. Підгірна 

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

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

55.  
Про надання дозволу гр. Іустінову І.М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в 

м. Ірпінь, вул. Озерна, 141-б 

56.  

Про надання дозволу гр. Мостовому Ю. 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. Лермонтова, 7-д 

57.  
Про надання дозволу гр. Субіній Т.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. Лугова, 10-а 

58.  
Про надання дозволу гр. Костюку О. Д. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 96/14 

59.  
Про надання дозволу гр. Зибцевій Г. П. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність  для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/127 

60.  
Про надання дозволу гр. Бороді О. М. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність  для будівництва індивідуального гаражу 
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в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/101 

61.  
Про надання дозволу гр. Скарбенчуку В. М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо    відведення земельної ділянки у власність  для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/1 

62.  
Про надання дозволу гр. Ковальчук А.П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 1/4 

63.  
Про надання дозволу гр. Вижиховській З. М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність  для індивідуального садівництва  

м. Ірпінь, провул. Михайлівський, 24 

64.  
Про надання дозволу гр. Кавалер Д.О.  на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гоголя,1а 

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 спортивного майданчику в 

м. Ірпінь по вул. Ново-Оскольській (біля садиби № 6) 

66.  

Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-

комерційна фірма «Валерія»  на  розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, в м. Ірпінь, 

вул. З. Алієвої, 76 

67.  

Про надання дозволу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 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. 11-та Лінія, 4 

68.  

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. Ярославська, згідно Додатку №1 

69.  

Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії в м. Ірпінь по вул. Київській 

70.  
Про надання згоди гр. Мілевському О.П. на одержання в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпеня земельної ділянки, яка знаходиться в 

приватній власності за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 3-б 

71.  
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів згідно 

Додатку 1 

72.  

Про надання дозволу гр.Кудіновій К.М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Оскольська, 3-б 

73.  
Про надання гр. Кавалер К.В. згоди на одержання в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпеня земельної ділянки, яка знаходиться в 

приватній власності за адресою: м. Ірпінь, вул. Героїв,46-д 

74.  
Про надання дозволу комунально-побутовому підприємству «Теплоенергопостач» 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

https://maps.google.com/?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+1/4&entry=gmail&source=g
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постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури (котельня) в  м. Ірпінь, 

вул. Варшавська, 65/1 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

75.  
Про затвердження гр. Рудій З. Ф. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 1 

76.  
Про затвердження гр. Харлановій І. Д. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. 2 Північний тупик, 17-а 

77.  
Про затвердження гр. Дубовик Т. І.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 25 

78.  
Про затвердження гр. Глазенку В. Г.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 44 

79.  
Про затвердження гр. Шапошнику В.В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Соборна, 41 

80.  
Про затвердження гр. Шведу В.Л. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

81.  
Про затвердження гр. Шуліченку Д.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Виговського, 1-ж 

82.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Агарковій Л.С. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 32-г 

83.  
Про затвердження гр. Бездітку К. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

84.  

Про затвердження громадянам Логвину В. О. та Єрьоменку Г. А. проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь,  провул. 1 Український, 8 

85.  
Про затвердження гр. Стражець Л. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Зелена, 8 

86.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Лосєвій О.О. та передачу земельної 

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

вул. Полтавська, 64/43 

87.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Онопрієнко М.І.  та передачу 

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

вул. Тищенка, 3-м 

88.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Левченку В.Л. та передачу земельної 

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

вул. Київська, 61 

89.  
Про затвердження гр. Білоусу Р. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Ніжинська, 8-д 

90.  
Про затвердження гр. Віниченку Д. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+65&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+65&entry=gmail&source=g
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господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 30/2 

91.  
Про затвердження гр. Горьковій Л.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Виговського, 2-в 

93.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Рудому В.С.  та передачу земельної 

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

вул. Виговського, 9-б 

94.  
Про затвердження гр. Шугаєвій О.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

95.  

Про затвердження гр. Товстенко 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. Героїв, 24 

96.  

Про затвердження гр. Близнюк І.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, провул. Глінки, 7 

97.  

Про затвердження гр. Шпрінгборн В.В. технічної документації із землеустрою 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 5-а 

98.  

Про затвердження гр. Рузметову Р. 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. Тургенівська, 10 

99.  

Про затвердження гр. Розсосі 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. Вериківського, 18/1 

100.  

Про затвердження гр. Хісмєтовій Н. М. технічної документації із землеустрою 

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

та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул. Варшавська, 24 

101.  

Про затвердження гр. Кожемяці М.В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул. Озерна, 135/2 

102.  

Про затвердження громадянам Ромоданову А.С. та Ромодановій В.О.  технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Толстого, 10 

103.  

Про затвердження громадянам Коваленко О.Г. та Череднічек Н.Л.  технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 46 

104.  

Про затвердження громадянам Скуратовському В.В. та Скуратовській Т.Г. 

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. Гайдамацька, 27 

105.  

Про затвердження громадянам Турчину Г. О. та Турчиній Р. М. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 45 

106.  

Про затвердження гр. Юдіну К. Ю. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 22 

107.  

Про затвердження гр. Сілюті О.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. Полтавська, 39/1 

108.  

Про затвердження гр. Сілюті С.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. Полтавська, 39/2 

109.  

Про затвердження гр. Ніцевичу І.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. Соборна, 130-а 

110.  

Про затвердження гр. Ніцевич М.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. Соборна, 130 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

111.  

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що 

перебуває у спільній частковій власності   громадян Оранюк І. А. та Осипенка 

М. В., 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. Лісова, 2-є   

112.  

Про затвердження гр. Рябчун О.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на індивідуальне садівництво, яка 
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розташована  на території Ірпінської міської ради 

113.  

Про затвердження гр. Шлапаку В. П.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої  змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на індивідуальне садівництво, що 

розташована на території Ірпінської міської ради 

114.  

Про затвердження гр. Павлюку Є.Ф.  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. Пісочна, 1 

115.  

Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на розміщення та експлуатацію будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 4/1 

116.  

Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на розміщення та експлуатацію будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 4/2 

117.  

Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на розміщення та експлуатацію будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 4/3 

118.  

Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на розміщення та експлуатацію будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 4/4 

119.  

Про затвердження ТОВ «КОМФОРТ БІЛДІНГ ГРУПП» проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 151-а   

120.  

Про затвердження ТОВ «КОМФОРТ БІЛДІНГ ГРУПП» проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 151, 151-б   

121.  

Про затвердження ТОВ «КОМФОРТ БІЛДІНГ ГРУПП» проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, 

вул. Тургенівська, 21   
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 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

122.  
Про надання дозволу ФОП Уманцю К.П. на розміщення тимчасової споруди – 

торговельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Соборна 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

123.  
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП Лянній Г.П. в м. Ірпінь, 

вул. Северинівська, 150-а  

124.  
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП Алмаковій Л.Є. в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 92-а 

125.  
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП  Філобоченко В.А. в 

м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 3-в  

126.  
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП  Філобоченко В.А. в 

м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 3-в  

127.  
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки,  яка знаходиться в користуванні 

на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

128.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року № 2770-

42-VІІ «Про надання дозволу гр. Ляхнович Л. Л. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, провул. Лермонтова, 1-б» 

129.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року № 1893-

28-VІІ  «Про надання дозволу гр. Камаєвій Л. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

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

вул. Некрасова, 3» 

130.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року № 1908-

28-VІІ  «Про надання дозволу гр. Дріжденку Я. І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

131.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 29.04.2015 року № 5012-

71-VІ  в частині продовження терміну дії дозволу гр. Бурчаку С. П. на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 98 

132.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.11.2014 р. №4275-61-

VІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Цвіцінському Ю.Я. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 97-д 

133.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року № 1905-

28-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» 

134.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 06.02.2018 р. № 3225-47-

VІІ «Про передачу гр. Соколовій С.М. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 39» 

135.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.02.2015 р. № 4826-67-

VІ «Про надання дозволу КПП «Теплоенергопостач» на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 

технічної інфраструктури (котелень) в м. Ірпінь»   

136.  
Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 994-15-

VІІ «Про поновлення ФОП Саркісяну Ю.А. договору оренди земельної ділянки в 
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м. Ірпінь, вул. Ленінградська, 2-а» 

137.  
Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки №040834000048 від 

19.06.2008 р. за адресою: м. Ірпінь, вул. Незалежності, 7 

138.  
Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 року № 1919-

28-VІІ  

139.  
Про погодження видобування торфу на земельних ділянках, які знаходяться у 

власності громадян згідно Додатку 1 

140.  

Про погодження розірвання договорів про встановлення земельних сервітутів, 

укладених між управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради та 

ТОВ «Київоблтепло» 

141.  
Про зміну виду використання земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м. Ірпеня, яка розташована в м. Ірпінь, вул. Шевченка 

142.  

Про надання в постійне користування КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування офісних будівель та гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 44 

143.  

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Ірпінському 

комунальному житлово-експлуатаційному підприємству «Ірпінь» в м. Ірпінь, 

вул. Курортна, 9 

 ПРО ВІДМОВУ 

144.  

Про розгляд заяви гр. Постнікова С. М. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь 

145.  

Про розгляд заяви гр. Гусєвої Л. М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

146.  

Про розгляд клопотань ПАТ «Київобленерго» щодо надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

користування на умовах оренди в м. Ірпінь згідно додатку № 1 

147.  
Про розгляд клопотання ТОВ «Ліферунг ЛТД» щодо надання земельної ділянки в 

користування на умовах оренди в м. Ірпінь 

148. П 

Про затвердження ТОВ «МОНОЛІТ ПРО» 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 ринкової інфраструктури в 

м.Ірпінь, вул. Центральна, 28/1 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник підприємства 

149.  

Про надання гр. Огороднійчук О.А. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  

газопостачання 

150.  
Про надання гр. Шум І.В. в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання  

151.  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.  
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Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Виступав Мельничук Б. О. – депутат міської ради щодо включення питання до порядку денного. 
 

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”-20, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

Зареєструвався Молчанов В. В.   

Загальний склад депутатів – 29. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо якості водопровідної води 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо якості водопровідної води». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо зміни розкладу руху маршрутів в 

м.Ірпінь 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо зміни розкладу руху маршрутів в м.Ірпінь». 
 

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

апарату ради та її виконавчого комітету 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін в 

структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого 

комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення заходів, пов’язаних з 

відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення підприємств, установ, організацій і їх трудових колективів, 

окремих громадян за вагомий внесок у соціально-економічний та 

культурний розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 рр. 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення підприємств, установ, 

організацій і їх трудових колективів, окремих громадян за вагомий 

внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста Ірпеня та 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII 

скликання від 28.12.2017 р. № 3044-44-VII «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2018 рік» 
 

  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 44-ї 

сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 28.12.2017 р. № 3044-44-

VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік 

та основних напрямків розвитку на 2019-2020 роки 
 

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

розвитку на 2019-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого 

комітету на 2018 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін і доповнень до 

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської 

міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  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”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження брендбуку з описом правил використання, 

розміщення, технічних та інших параметрів бренду міста Ірпеня 
 

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

та релігій 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 2, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 25 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 06.02.2018 

року № 3182-47-VII «Про затвердження Комплексної програми розвитку 

галузі культури в м.Ірпінь на 2018-2020 роки» 
 

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

та релігій 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 06.02.2018 року № 3182-47-VII «Про 

затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури в м.Ірпінь 

на 2018-2020 роки»». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Рішення Ірпінської міської ради №3346-49-VII від 

29.03.2018 року про затвердження списку присяжних Ірпінського 

міського суду Київської області 
 

  Доповідач: Залужняк О.В. – начальник юридичного відділу 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Рішення 

Ірпінської міської ради №3346-49-VII від 29.03.2018 року про 

затвердження списку присяжних Ірпінського міського суду Київської 

області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  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”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  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”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до програми 

«Фінансової підтримки громадських організацій м.Ірпінь на 2016-2020 

роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

технічної бази військової частини 3027 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази військової частини 

3027». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-

технічної бази військової частини 3018 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази військової частини 

3018». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в «Місцеву програму запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру чи 

терористичних проявів у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 роки» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в «Місцеву 

програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру чи терористичних проявів у місті Ірпінь та 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної громади  

м. Ірпінь квартири №68 в будинку №109-Б по вул. Мечнікова у м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Ірпінь квартири №68 в будинку 

№109-Б по вул. Мечнікова у м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Благоустрою міста Ірпінь на 2016-2020 

роки» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

«Благоустрою міста Ірпінь на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  КП «Ірпіньводоканал»  на передачу транспортного 

засобу КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 
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Ірпінської міської ради 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу  КП 

«Ірпіньводоканал»  на передачу транспортного засобу КП «Управління 

житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про облік та безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на баланс Гостомельської селищної ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок 

коштів міського бюджету по капітальному ремонту об’єктів 

благоустрою 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про облік та безоплатну передачу з 

балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс 

Гостомельської селищної ради фактичних витрат по капітальним 

видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського бюджету по 

капітальному ремонту об’єктів благоустрою». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про облік та безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на баланс Коцюбинської селищної ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок 

коштів міського бюджету по капітальному ремонту об’єктів 

благоустрою 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про облік та безоплатну передачу з 

балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс 

Коцюбинської селищної ради фактичних витрат по капітальним 

видаткам, які проведені за рахунок коштів міського бюджету по 

капітальному ремонту об’єктів благоустрою». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатку №3 рішення Ірпінської міської ради від 

02.11.2017  №2724-42-VІІ «Про безоплатну передачу з комунальної 

власності територіальної громади міста Ірпінь фактичних витрат по 

капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського 

бюджету» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Додатку №3 

рішення Ірпінської міської ради від 02.11.2017  №2724-42-VІІ «Про 

безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади 

міста Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  

за рахунок коштів міського бюджету»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної 

громади міста Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам, які 

проведені  за рахунок коштів міського бюджету 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатну передачу з 

комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь фактичних 

витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів 

міського бюджету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Ірпеня»  
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

«Муніципальне житло м. Ірпеня»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу автомобілів з балансу виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на баланс КП «Муніципальна варта» Ірпінської 

міської ради 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатну передачу 

автомобілів з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 

баланс КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інформаційних та 

комунікаційних технологій м. Ірпінь та селищ  на 2017- 2020 рр. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 
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розвитку інформаційних та комунікаційних технологій м. Ірпінь та 

селищ  на 2017- 2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Служба захисту та лікування тварин» 

Ірпінської міської ради на передачу нежитлового приміщення КП 

«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської 

міської ради 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «Служба 

захисту та лікування тварин» Ірпінської міської ради на передачу 

нежитлового приміщення КП «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» 

Ірпінської міської ради на передачу основних засобів та інших 

матеріальних цінностей КЗ «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Ірпінської міської ради 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КЗ «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради на передачу основних 

засобів та інших матеріальних цінностей КЗ «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання з балансу нежитлового приміщення по 

вулиці Слов’янська 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання з 

балансу нежитлового приміщення по вулиці Слов’янська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання з балансу приміщення гаражів по 

вулиці Слов’янська 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання з 

балансу приміщення гаражів по вулиці Слов’янська». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання з балансу нежитлового приміщення по 

вулиці Соборна 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання з 

балансу нежитлового приміщення по вулиці Соборна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

2017-2021 роки 
 

  Доповідач: Кременчук В.В.- начальник відділу ККМЗ та ФСР 
 

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 
 

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

тваринами в місті Ірпінь на 2017-2020 роки» 
 

  Доповідач: Мурга І.В. - начальник КП «Служба захисту та лікування 

тварин» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

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

роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 28.12.2017р. № 

3081-44-VII «Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів 

архітектури щодо пайового внеску в  розвиток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури  м. Ірпінь» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 28.12.2017р. № 3081-44-VII «Про розгляд 

звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

внеску в  розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  

м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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36.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 01.03.2018р. № 

3263-48-VII «Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів 

архітектури щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури  м. Ірпінь» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 01.03.2018р. № 3263-48-VII «Про розгляд 

звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  

м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовників 

будівництва об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу фінансувати 

роботи по об’єктах інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури в  м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовника будівництва ЖБК «Прованс» щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовника 

будівництва ЖБК «Прованс» щодо пайового внеску в розвиток 
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інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми землеустрою щодо використання та 

охорони земель у м. Ірпінь  та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 

на період 2018-2020 рік 
 

  Доповідач: Кравчук А.В. – начальник КП «Ірпінське земельно-

кадастрове бюро» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

землеустрою щодо використання та охорони земель у м. Ірпінь  та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на період 2018-2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 

роки, затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання 

Ірпінської міської ради №1720-26-VII від 22 грудня 2016 року 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

«Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 

двадцять шостої сесії сьомого скликання Ірпінської міської ради №1720-

26-VII від 22 грудня 2016 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми «Діти Приірпіння» 

на 2016-2018 роки 
 

  Доповідач: Комісарова І.В. - в.о.головного лікаря  КЗ«ІЦМЛ» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Міської 

комплексної програми «Діти Приірпіння» на 2016-2018 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської комплексної програми «Онкологія» на 2018-

2021 роки 
 

  Доповідач: Комісарова І.В. - в.о.головного лікаря  КЗ«ІЦМЛ» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Міської 

комплексної програми «Онкологія» на 2018-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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44.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської комплексної програми «Гемодіаліз» на 2018 

рік 
 

  Доповідач: Комісарова І.В. - в.о.головного лікаря  КЗ«ІЦМЛ» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Міської 

комплексної програми «Гемодіаліз» на 2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж електропостачання 
 

  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. Ващенко В.М. в 

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гамалію А.Л. 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”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж  газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Рубчинському В.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”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Рубчинському В.В. 

в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж  газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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48.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Глобал Девелопмент Україна» в тимчасове 

користування  земельної ділянки на підставі  договору строкового 

сервітуту  для прокладання мереж  електропостачання 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «Глобал 

Девелопмент Україна» в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  

електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Петренку А.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, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Петренку А.І. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Мартинюку Р.М. 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. Мартинюку Р.М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гриневичу М.М. 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”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Гриневичу М.М. в 

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту  для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки в м. Ірпінь по вул. Соборна 
 

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

архітектури  
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. 

Соборна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки в м. Ірпінь по вул. Слов’янська 
 

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

архітектури  
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. 

Слов’янська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних 

ділянок в м. Ірпінь по вул. Підгірна 
 

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

архітектури  
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельних ділянок в м. Ірпінь по вул. 

Підгірна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Іустінову І.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Озерна, 141-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Іустінову 

І.М. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

Озерна, 141-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мостовому Ю. 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. Лермонтова, 7-д 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Мостовому 

Ю. 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. Лермонтова, 7-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Субіній Т.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. Лугова, 10-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Субіній 

Т.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. Лугова, 10-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Костюку О. Д. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 96/14 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

Д. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Садова, 96/14». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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59.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Зибцевій Г. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність  для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/127 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Зибцевій Г. 

П. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

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

вул. Полтавська, 64/127». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бороді О. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність  для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/101 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

М. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/101». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Скарбенчуку В. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у власність  для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Скарбенчуку В. М. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність  для будівництва 

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

25/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ковальчук А.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 1/4 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 

https://maps.google.com/?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+1/4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+1/4&entry=gmail&source=g
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ковальчук 

А.П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 1/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Вижиховській З. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для 

індивідуального садівництва  м. Ірпінь, провул. Михайлівський, 24 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Вижиховській З. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для індивідуального 

садівництва  м. Ірпінь, провул. Михайлівський, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кавалер Д.О.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 1а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кавалер 

Д.О.  на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

ділянки у власність  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 1а». 
 

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 спортивного майданчику в м. Ірпінь по вул. Ново-

Оскольській (біля садиби № 6) 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

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 спортивного майданчику в 

м. Ірпінь по вул. Ново-Оскольській (біля садиби № 6)». 
 

https://maps.google.com/?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+1/4&entry=gmail&source=g
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 

виробничо-комерційна фірма «Валерія»  на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 76 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу товариству з 

обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Валерія»  на  

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 76». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на  розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 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. 

11-та Лінія, 4 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» на  розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, 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. 11-та Лінія, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

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

Ярославська, згідно Додатку №1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПАТ 

«Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Ярославська, згідно Додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

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

вул. Київській 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПАТ 

«Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд  об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в м. Ірпінь по вул. Київській». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди гр. Мілевському О.П. на одержання в комунальну 

власність територіальної громади міста Ірпеня земельної ділянки, яка 

знаходиться в приватній власності за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 3-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди гр. Мілевському 

О.П. на одержання в комунальну власність територіальної громади міста 

Ірпеня земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 3-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

відведення земельних ділянок у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів згідно Додатку 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

для будівництва індивідуальних гаражів згідно Додатку 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кудіновій К.М. на розроблення проекту 
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землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кудіновій 

К.М. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Оскольська, 3-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Кавалер К.В. згоди на одержання в комунальну 

власність територіальної громади міста Ірпеня земельної ділянки, яка 

знаходиться в приватній власності за адресою: м. Ірпінь, вул. Героїв,46-д 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Кавалер К.В. згоди 

на одержання в комунальну власність територіальної громади міста 

Ірпеня земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Героїв,46-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунально-побутовому підприємству 

«Теплоенергопостач» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 

технічної інфраструктури (котельня) в  м. Ірпінь, вул. Варшавська, 65/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунально-

побутовому підприємству «Теплоенергопостач» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури (котельня) в  м. 

Ірпінь, вул. Варшавська, 65/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Рудій З. Ф. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Мечнікова, 1 
 

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+65&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+65&entry=gmail&source=g
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  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Рудій З. Ф. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Харлановій І. Д. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. 2 

Північний тупик, 17-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

Д. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. 2 Північний тупик, 17-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дубовик Т. І.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  

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

Северинівська, 25 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

78.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Глазенку В. Г.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Щаслива, 44 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Глазенку В. Г.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 44». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шапошнику В.В. проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь,  вул. Соборна, 41 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шапошнику 

В.В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Соборна, 41». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шведу В.Л. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  

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

Достоєвського, 11 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шведу В.Л. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Достоєвського, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шуліченку Д.О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Виговського, 1-ж 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шуліченку 

Д.О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Виговського, 1-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Агарковій Л.С. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Лугова, 32-г 
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  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Агарковій Л.С. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 32-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бездітку К. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Рильського, 3-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бездітку К. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Логвину В. О. та Єрьоменку Г. А. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  провул. 1 Український, 8 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Логвину В. О. та Єрьоменку Г. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь,  провул. 1 Український, 8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стражець Л. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Зелена, 8 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Стражець Л. 

А. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
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індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Зелена, 8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Лосєвій О.О. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Полтавська, 64/43 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Лосєвій О.О. та передачу земельної ділянки у власність 

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

64/43». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

87.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Онопрієнко М.І.  та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Тищенка, 3-м 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Онопрієнко М.І.  та передачу земельної ділянки у 

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

Тищенка, 3-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

88.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Левченку В.Л. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Київська, 61 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Левченку В.Л. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  

вул. Київська, 61». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

89.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Білоусу Р. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 8-д 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Білоусу Р. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 8-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Віниченку Д. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Лугова, 30/2 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Віниченку Д. 

А. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 30/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

91.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Горьковій Л.І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  

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

Лісова, 6-л 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Виговського, 2-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Чернишовій Л. 

М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Виговського, 2-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

93.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Рудому В.С.  та передачу 
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земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Виговського, 9-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

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

для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Виговського, 9-

б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

94.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шугаєвій О.М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Щаслива, 11 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шугаєвій О.М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

95.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Товстенко 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. Героїв, 24 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Товстенко 

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. Героїв, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

96.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Близнюк І.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, провул. Глінки, 7 
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  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Близнюк І.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, 

провул. Глінки, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

97.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шпрінгборн В.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 5-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шпрінгборн 

В.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в 

м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 5-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

98.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Рузметову Р. 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. Тургенівська, 10 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

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

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. Тургенівська, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

99.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Розсосі 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. Вериківського, 18/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Розсосі 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. Вериківського, 18/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Хісмєтовій Н. М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 24 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Варшавська, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кожемяці М.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 135/2 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кожемяці М.В. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 135/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Ромоданову А.С. та Ромодановій В.О.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сумісну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. 
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Толстого, 10 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Ромоданову А.С. та Ромодановій В.О.  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Толстого, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Коваленко О.Г. та Череднічек Н.Л.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сумісну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Северинівська, 46 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Коваленко О.Г. та Череднічек Н.Л.  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 46». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Скуратовському В.В. та Скуратовській 

Т.Г. 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. Гайдамацька, 27 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Скуратовському В.В. та Скуратовській Т.Г. 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. Гайдамацька, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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105.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Турчину Г. О. та Турчиній Р. М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

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

Котляревського, 45 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Турчину Г. О. та Турчиній Р. М. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 45». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Юдіну К. Ю. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

ведення особистого селянського господарства в м. Ірпінь, вул. 

Лермонтова, 22 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Юдіну К. Ю. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. 

Ірпінь, вул. Лермонтова, 22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сілюті О.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. Полтавська, 39/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сілюті О.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. Полтавська, 39/1». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

108.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сілюті С.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. Полтавська, 39/2 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сілюті С.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. Полтавська, 39/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ніцевичу І.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. Соборна, 130-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ніцевичу І.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. Соборна, 130-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ніцевич М.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. Соборна, 130 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ніцевич М.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, 
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вул. Соборна, 130». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111.  СЛУХАЛИ: Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, що перебуває у спільній частковій власності   громадян Оранюк 

І. А. та Осипенка М. В., 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. Лісова, 2-є 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у 

спільній частковій власності   громадян Оранюк І. А. та Осипенка М. В., 

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. 

Лісова, 2-є». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Рябчун О.А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

індивідуальне садівництво, яка розташована  на території Ірпінської 

міської ради 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Рябчун О.А. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на індивідуальне садівництво, яка розташована  

на території Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шлапаку В. П.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої  змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

індивідуальне садівництво, що розташована на території Ірпінської 

міської ради 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої  змінюється з ведення особистого 
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селянського господарства на індивідуальне садівництво, що розташована 

на території Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

114.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Павлюку Є.Ф.  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. Пісочна, 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Павлюку Є.Ф.  

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. Пісочна, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

115.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на розміщення та експлуатацію 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ 

ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

розміщення та експлуатацію будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, вул. Центральна, 

4/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на розміщення та експлуатацію 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4/2 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ 

ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

розміщення та експлуатацію будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, вул. Центральна, 

4/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на розміщення та експлуатацію 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4/3 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ 

ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

розміщення та експлуатацію будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, вул. Центральна, 

4/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на розміщення та експлуатацію 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4/4 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ 

ПРОЕКТ» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

розміщення та експлуатацію будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, вул. Центральна, 

4/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

119.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «КОМФОРТ БІЛДІНГ ГРУПП» проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 
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цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

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

Соборна, 151-а   
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «КОМФОРТ 

БІЛДІНГ ГРУПП» проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Соборна, 151-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «КОМФОРТ БІЛДІНГ ГРУПП» проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

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

Соборна, 151, 151-б   
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «КОМФОРТ 

БІЛДІНГ ГРУПП» проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Соборна, 151, 151-б  ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

121.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «КОМФОРТ БІЛДІНГ ГРУПП» проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

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

Тургенівська, 21   
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «КОМФОРТ 
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БІЛДІНГ ГРУПП» проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 21». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Уманцю К.П. на розміщення тимчасової 

споруди – торговельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Соборна 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Уманцю 

К.П. на розміщення тимчасової споруди – торговельний павільйон в м. 

Ірпінь, вул. Соборна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП Лянній Г.П. в м. 

Ірпінь, вул. Северинівська, 150-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки ФОП Лянній Г.П. в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 150-

а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП Алмаковій Л.Є. в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 92-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 22, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

125.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП Філобоченко 

В.А. в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 3-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки ФОП Філобоченко В.А. в м. Ірпінь, вул. 

Гостомельське шосе, 3-в». 
 



 

50 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

126.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП  Філобоченко 

В.А. в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 3-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки ФОП Філобоченко В.А. в м. Ірпінь, вул. 

Гостомельське шосе, 3-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

127.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки,  яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки,  яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

128.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року 

№ 2770-42-VІІ «Про надання дозволу гр. Ляхнович Л. Л. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, провул. Лермонтова, 1-б» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року № 2770-42-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Ляхнович Л. Л. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, провул. Лермонтова, 1-б»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року 

№ 1893-28-VІІ  «Про надання дозволу гр. Камаєвій Л. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Некрасова, 3» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 
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Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року № 1893-28-VІІ  «Про 

надання дозволу гр. Камаєвій Л. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Некрасова, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

130.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року 

№ 1908-28-VІІ  «Про надання дозволу гр. Дріжденку Я. І. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Білокур, 1-с» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року № 1908-28-VІІ  «Про 

надання дозволу гр. Дріжденку Я. І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

131.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 29.04.2015 року 

№ 5012-71-VІ  в частині продовження терміну дії дозволу гр. Бурчаку С. 

П. на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Садова, 98 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 29.04.2015 року № 5012-71-VІ  в частині 

продовження терміну дії дозволу гр. Бурчаку С. П. на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 98». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

132.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.11.2014 р. 

№4275-61-VІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. 

Цвіцінському Ю.Я. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 

97-д 
 

  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 
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Ірпінської міської ради від 27.11.2014 р. №4275-61-VІ в частині 

продовження терміну дії дозволу гр. Цвіцінському Ю.Я. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки в м. 

Ірпінь,  вул. Варшавська, 97-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

133.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року 

№ 1905-28-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 23.02.2017 року № 1905-28-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 
 

134.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 06.02.2018 р. № 

3225-47-VІІ «Про передачу гр. Соколовій С.М. у власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 39» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 06.02.2018 р. № 3225-47-VІІ «Про передачу 

гр. Соколовій С.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Вериківського, 39»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

135.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.02.2015 р. № 

4826-67-VІ «Про надання дозволу КПП «Теплоенергопостач» на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

постійне користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури 

(котелень) в м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 25.02.2015 р. № 4826-67-VІ «Про надання 
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дозволу КПП «Теплоенергопостач» на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд технічної інфраструктури (котелень) в м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

136.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 

994-15-VІІ «Про поновлення ФОП Саркісяну Ю.А. договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Ленінградська, 2-а» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 994-15-VІІ «Про поновлення 

ФОП Саркісяну Ю.А. договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Ленінградська, 2-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

137.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки №040834000048 

від 19.06.2008 р. за адресою: м. Ірпінь, вул. Незалежності, 7 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в договір оренди 

земельної ділянки №040834000048 від 19.06.2008 р. за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Незалежності, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

138.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 року 

№ 1919-28-VІІ 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 23.02.2017 року № 1919-28-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

139.  СЛУХАЛИ: Про погодження видобування торфу на земельних ділянках, які 

знаходяться у власності громадян згідно Додатку 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про погодження видобування торфу 
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на земельних ділянках, які знаходяться у власності громадян згідно 

Додатку 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

140.  СЛУХАЛИ: Про погодження розірвання договорів про встановлення земельних 

сервітутів, укладених між управлінням освіти і науки Ірпінської міської 

ради та ТОВ «Київоблтепло» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про погодження розірвання 

договорів про встановлення земельних сервітутів, укладених між 

управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради та 

ТОВ «Київоблтепло»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

141.  СЛУХАЛИ: Про зміну виду використання земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади м. Ірпеня, яка розташована в м. Ірпінь, вул. 

Шевченка 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про зміну виду використання 

земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. 

Ірпеня, яка розташована в м. Ірпінь, вул. Шевченка». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

142.  СЛУХАЛИ: Про надання в постійне користування КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування офісних будівель 

та гаражів в м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 44 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання в постійне 

користування КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування офісних будівель та гаражів в м. Ірпінь, 

вул. Слов’янська, 44». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

143.  СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Ірпінському комунальному житлово-експлуатаційному підприємству 

«Ірпінь» в м. Ірпінь, вул. Курортна, 9 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою Ірпінському комунальному житлово-

експлуатаційному підприємству «Ірпінь» в м. Ірпінь, вул. Курортна, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

144.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Постнікова С. М. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Постнікова С. 

М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

145.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Гусєвої Л. М. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Гусєвої Л. М. 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

146.  СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотань ПАТ «Київобленерго» щодо надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

користування на умовах оренди в м. Ірпінь згідно додатку № 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотань ПАТ 

«Київобленерго» щодо надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на 

умовах оренди в м. Ірпінь згідно додатку № 1». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

147.  СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання ТОВ «Ліферунг ЛТД» щодо надання земельної 

ділянки в користування на умовах оренди в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотання ТОВ 

«Ліферунг ЛТД» щодо надання земельної ділянки в користування на 

умовах оренди в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

148.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «МОНОЛІТ ПРО» 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 ринкової інфраструктури в м.Ірпінь, вул. Центральна, 28/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «МОНОЛІТ 

ПРО» 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 ринкової інфраструктури в 

м.Ірпінь, вул. Центральна, 28/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

149.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Огороднійчук О.А. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту  для прокладання 

мереж  газопостачання 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Огороднійчук О.А. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту  для прокладання мереж  газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

150.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Шум І.В. в тимчасове користування  земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Шум І.В. в 

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую п’ятдесяту сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 
 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


