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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

11 квітня  2019 р.                                                             м. Ірпінь 
 

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 23 депутати 
 

Відсутні:  

1.  Бурчак О. В.  

2.  Денисенко Ю. О. 

3.  Карпенко Б. В.  

4.  Кобринець А. В.  

5.  Кухалейшвілі Л. Ю.  

6.  Мельничук Б. О.  

7.  Миронюк Ю. М. 

8.  Нелюбин В. Л.  

9.  Носков С. І.  

10.  Олійнич О. Р.  

11.  Панасюк І. В.  

12.  Чайка Г. Г. 

13.  Шевченко М. І.  

 

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

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

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

інформації. 

                  

       Головує на сесії виконуючий обов’язки Ірпінського міського голови Попсуй 

Анастасія Вікторівна. 

              

       Лічильна комісія:       Король Петро Петрович, 

 

                                            Пащинський Олександр Сергійович, 

 

                                           Страховський Андрій Андрійович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 20,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про розгляд електронної петиції щодо маршруту 7-Б, який необхідно  пустити по 

вул. Тургенівська до вул. Соборної  і далі по діючому маршруту 
 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  
Про розгляд електронної петиції щодо будівництва велосипедної доріжки вздовж траси 

Ірпінь-Київ 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Лопата Н.М. – в.о. начальника управління 

4.  
Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

19.12.2018 року № 4577-62-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

5.  

Про затвердження Комлексної програми профілактики злочинності, зміцнення 

законності та правопорядку на території м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2019-2020 роки 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління 

6.  
Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських організацій м. Ірпінь 

на 2016-2020 роки 

7.  

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

внесення змін до Положення «Про Порядок використання коштів, передбачених у 

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

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

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

ліквідації аварії на ЧАЕС 2 категорії та осіб, які постраждали внаслідок надзвичайних 

ситуацій техногенного або природного характеру санаторно-курортним лікуванням 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В. - начальник управління 

8.  Про надання дозволу КПП «Теплоенергопостач» на списання основних засобів  

9.  
Про надання в оренду комплексу рентгенівської діагностики «Gnatus» КНП «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради  

10.  
Про затвердження акту приймання-передачі до комунальної власності територіальної 

громади м. Ірпінь квартири №6 в будинку №6-в/1 по вул.Лермонтова у м.Ірпінь 

11.  
Про 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 

12.  
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 

13.  
Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на укладання 

договору оренди нежитлових приміщень з ВП НУБіП України "Ірпінський економічний 

коледж" 

14.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії  по розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 22 березня 2019 року №5/2019 

15.  
Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальними 

підприємствами Ірпінської  міської ради за 2018 рік 

16.  
Про внесення змін до рішення сесії  Ірпінської міської ради від 28.02.2019 №4843-64-VІІ 

«Про передачу основних засобів» 
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17.  Про надання дозволу  КП «УЖКГ «Ірпінь» на  передачу  нежитлового приміщення 

18.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 24.01.2019 №4619-63-VII 

19.  
Про надання дозволу Комунальному підприємству «Служба захисту та лікування 

тварин» Ірпінської міської ради на передачу автомобіля Fiat Fiorino Cargo 

20.  
Про надання дозволу Комунальному підприємству «Служба захисту та лікування 

тварин» Ірпінської міської ради на передачу будівлі за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Пушкінська, 53 

21.  
Про надання згоди на передачу автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT (AI1909HX) з 

балансу комунального підприємства «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської ради на 

баланс виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

22.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 24.11.2018 №4495-60-VII 

23.  
Про затвердження Статуту комунально-побутового підприємства «Теплоенергопостач» 

Ірпінської міської ради в новій редакції 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

24.  
Про надання гр. Білокур В. О. в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  

договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  водопостачання та каналізації 

за адресою:  м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 40 

25.  
Про надання гр. Костишину А. М. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 38 а, кв. 1 

26.  
Про надання гр. Зорі В. Л. в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  

договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Білокур, 2 

27.  
Про надання гр. Пікулику О. Б. в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  

договору строкового сервітуту  для прокладання мереж електропостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 122 

28.  
Про надання гр. Томіну А. О. в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  

договору строкового сервітуту  для прокладання мереж електропостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Чехова, 1-А 

29.  
Про надання гр. Макушиній О. О. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  газопостачання за 

адресою:  м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 16/1 

30.  
Про надання гр. Гулієвій С. Г. к. в тимчасове користування земельної ділянки на  

підставі договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  водопостачання та 

каналізації за адресою:  м. Ірпінь, вул. Соборна, 113 Б 

31.  
Про надання гр. Целіку Є. С. в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  

договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Павленка, 27 

32.  
Про надання гр. Дзюбенку В. К. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для складування будівельних матеріалів  за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Ватутіна, 1 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

33.  
Про надання дозволу гр. Горьковій І. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 62 

34.  Про надання дозволу гр. Росстальній С. І.  на розроблення проекту землеустрою щодо  
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відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

вул. Незалежності, 1-а 

35.  
Про надання дозволу гр. Мітченку А. О. на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 27 

36.  
Про надання дозволу гр. Мітченко Т. Є. на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 29 

37.  
Про надання дозволу гр. Мельниченку А. А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 44-а 

38.  
Про надання дозволу гр. Ніколаєць Г. П.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

39.  
Про надання дозволу гр. Тарасенку О. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах оренди  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Героїв, 21-а   

40.  
Про надання дозволу гр. Мірзоєвій Д. Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

41.  
Про надання дозволу гр. Тихій С. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/13 

42.  
Про надання дозволу гр. Ігуменовій Т. П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/7 

43.  
Про надання дозволу гр. Козицькому О. Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Тищенка, 27-а 

44.  
Про надання дозволу гр. Вознесенській А. П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 13 

45.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в 

м. Ірпінь по вул. Житомирській, згідно додатку № 1 

46.  
Про надання дозволу ОСББ «Садовий двір» на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Садова, 96  

47.  

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

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 1 

48.  

Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова 

49.  
Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
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об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова 

50.  
Про надання ПП «ОК«НАШ ДІМ» в оренду земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 2/1 

51.  
Про надання дозволу гр. Степанчук Ю. 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. Прибережна, 1 

52.  
Про надання дозволу гр. Григор’єву А. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

53.  
Про надання дозволу гр. Рвачовій К. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Прибережна, 7 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

54.  
Про затвердження гр. Перехрест Н. І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 112-д 

55.  
Про затвердження гр. Монаковій А. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Українська, 1-б/2 

56.  
Про затвердження гр. Білявцевій Д. С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Українська, 1-б/1 

57.  
Про затвердження гр. Пасічнику О. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Лісова, 1-к 

58.  
Про затвердження гр. Баклану О. Ф. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 11-в 

59.  
Про затвердження гр. Вижиховській З. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  

провул. Михайлівський, 24 

60.  
Про затвердження гр. Лігатору О. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Афганістану, 18/16 

61.  
Про затвердження гр. Шпіньовій О. Ю. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/68 

62.  
Про затвердження гр. Замані Л. А. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/52 

63.  
Про затвердження гр. Русовичу Д. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/45 

64.  
Про затвердження гр. Костюк Т. П. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/91 

65.  
Про затвердження гр. Андрієць А. Я. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 80-у 

66.  
Про затвердження гр. Заінчуковському Б. В. проекту землеустрою та передачу 

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

вул. Українська, 80-х 

67.  Про затвердження гр. Мельнику Р. В. проекту землеустрою та передачу земельної 
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ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 28-р 

68.  
Про затвердження ФОП Корбуту В. Й. проекту землеустрою та надання земельної 

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

вул. Центральна, 6-г/3 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

69.  

Про затвердження гр. Панасюку О. І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 7-д 

70.  

Про затвердження гр. Легастовій В. Г. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Північна, 28-а 

71.  

Про затвердження гр. Скринник Л. 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. 9 Лінія, 1/2 

72.  

Про затвердження гр. Дубініч-Тарапаті К. М. технічної документації із землеустрою 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 33-б 

73.  

Про затвердження гр. Бойко А. В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 33 

74.  

Про затвердження гр. Волинець Т. Г. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 28-а/1 

75.  

Про затвердження гр. Люльці І. І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Петрусенко, 3/3 

76.  

Про затвердження гр. Іванчиковій О. П. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 12-г 

77.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки Ірпінської міської ради для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та  ринкової інфраструктури в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 

78.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання  земельних 

ділянок, які перебувають в комунальній власності Ірпінської міської ради для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінській, 25, 27 

79.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває в 

комунальній  власності Ірпінської міської ради для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, 
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вул. Котляревського, 38 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

80.  

Про затвердження гр. Задорожній К. П. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

колективного садівництва  на будівництво і обслуговування  житлового будинку,   

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 4-к 

81.  

Про затвердження гр. Жовтану О. В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства  на будівництво і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 29 

82.  

Про затвердження гр. Пашковій А. В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 62 

83.  

Про затвердження ТОВ «ТРЕЙДФУД» проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуальних гаражів на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Шевченка 

84.  

Про затвердження ТОВ «ТРЕЙДФУД» проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуальних гаражів на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Соборна 

85.  

Про затвердження ТОВ «ТРЕЙДФУД» проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 3-б 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

86.  
Про надання дозволу ФОП Сербуку А. М. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Миру (біля будинку №16) 

87.  
Про надання дозволу гр. Чаві Д. М. на встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. 9-та лінія (біля садиби №3-г) 

88.  
Про надання згоди КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради 

Київської області на укладання особистого строкового сервітуту на земельній ділянці, 

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

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

89.  
Про поновлення гр. Тиліпському В. П. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Варшавська, 53-б 

90.  
Про поновлення ФОП Павленко Н. В. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Покровська (біля 

буд. №15) 

91.  
Про передачу в оренду гр. Мельнику Я. В земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я в м. Ірпінь, вул. Садова, 94-в 

 ПРО ПРИПИНЕННЯ 

92.  
Про припинення ФОП Скуб І. Д. дії договору оренди земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури  та закладів громадського 

харчування в м. Ірпінь, мікрорайон «Стоянка» 

93.  Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в 
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м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-з 

94.  
Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-ж 

95.  
Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В РІШЕННЯ 

96.  
Про внесення змін в додаток №1 до рішення Ірпінської міської  ради  від 24.01.2019 

року №4765-63-VІІ «Про припинення ТОВ «ПРОМ-НАФТОГАЗ» дії договорів 

особистих строкових сервітутів в м. Ірпінь, згідно додатку №1» 

97.  

Про внесення змін в додаток №1 до рішення Ірпінської міської  ради від 24.01.2019 року 

№4793-63-VІІ  «Про розгляд клопотань фізичних та юридичних осіб про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

м. Ірпінь» 

98.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 15.09.2016 року №1319-21-VІІ  

«Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів,  в 

м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора Антонова, згідно додатку №1»   

99.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 15.09.2016 року №1315-21-VІІ  

«Про надання дозволу гр. Волошенюк Т. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 73» 

100.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 22.12.2016 року №1744-26-VІІ  

«Про надання дозволу гр. Чурочкіну О. І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/3» 

101.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.11.2017 року №2913-43-VІІ 

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

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

відведення земельної ділянки  у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

102.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.11.2017 року №2914-43-VІІ  

«Про надання дозволу гр. Мельниченку В. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого селянського 

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

103.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 01.03.2018 року №3274-48-VІІ  

«Про надання дозволу гр. Кравчук С. Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 15» 

104.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 22.12.2016 року №1742-26-VІІ  

«Про надання дозволу гр. Можарівській Т. 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. Соборна, 49» 

105.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №2886-42-VІ від 21.02.2013 р. 

106.  Про внесення змін до п.2 рішення Ірпінської міської ради №5029-71-VІ від 29.04.2015 р. 

107.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.11.2018 року №4513-60-VІІ 

«Про надання дозволу гр. Левченко Г.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у  власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 42-в» 

108.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.11.2018 року №4519-60-VІІ 

«Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної документації 

щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Висока, 10-а» 
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 ПРО ВІДМОВУ 

109.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

110.  Різне 

 

  

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Пащинського О. С.  

Секретарем лічильної комісії обрано – Страховського А. А.  
 

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

секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

секретар ради: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

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

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

секретар ради: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

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

секретар ради: 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

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

 

Залишив засідання Глиняний С. М.  

Загальний склад депутатів – 22. 
 

 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо маршруту 7-Б, який необхідно  

пустити по вул. Тургенівська до вул. Соборної  і далі по діючому маршруту 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 
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маршруту 7-Б, який необхідно пустити по вул. Тургенівська до вул. Соборної  

і далі по діючому маршруту». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо будівництва велосипедної доріжки 

вздовж траси Ірпінь-Київ 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

будівництва велосипедної доріжки вздовж траси Ірпінь-Київ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь 

на 2019 рік» 
 

  Доповідач: Лопата Н.М. – в.о. начальника фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 19.12.2018 року №4577-62-VІІ 

«Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Комлексної програми профілактики злочинності, 

зміцнення законності та правопорядку на території м. Ірпінь та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2020 роки 
 

  Доповідач: Лопата Н.М. – в.о. начальника фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Комлексної програми 

профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на 

території м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2020 

роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  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”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до програми 

фінансової підтримки громадських організацій м. Ірпінь на 2016-2020 роки». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Зареєструвалась Шевченко М. І.  

Загальний склад депутатів – 23. 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 

рр. та внесення змін до Положення «Про Порядок використання коштів, 

передбачених у місцевому бюджеті на забезпечення інвалідів війни з числа 

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

поданням Громадської організації АТО (за необхідністю), членів сімей 

загиблих/померлих з числа учасників АТО, учасників ліквідації аварії на 

ЧАЕС 2 категорії та осіб, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій 

техногенного або природного характеру санаторно-курортним лікуванням 
 

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

населення 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

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

Положення «Про Порядок використання коштів, передбачених у місцевому 

бюджеті на забезпечення інвалідів війни з числа учасників АТО, учасників 

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

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

учасників АТО, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 2 категорії та осіб, які 

постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного 

характеру санаторно-курортним лікуванням». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КПП «Теплоенергопостач» на списання основних 

засобів 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КПП 

«Теплоенергопостач» на списання основних засобів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про надання в оренду комплексу рентгенівської діагностики «Gnatus» КНП 

«Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання в оренду комплексу 

рентгенівської діагностики «Gnatus» КНП «Ірпінська центральна міська 

лікарня» Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження акту приймання-передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Ірпінь квартири №6 в будинку №6-в/1 по 

вул.Лермонтова у м.Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження акту приймання-

передачі до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь 

квартири №6 в будинку №6-в/1 по вул.Лермонтова у м.Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про 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 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про 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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  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 
 

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

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

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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

укладання договору оренди нежитлових приміщень з ВП НУБіП України 

"Ірпінський економічний коледж" 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Управлінню освіти 

і науки Ірпінської міської ради на укладання договору оренди нежитлових 

приміщень з ВП НУБіП України "Ірпінський економічний коледж"». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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14.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії  по розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 22 березня 2019 року 

№5/2019 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження протоколу засідання 

конкурсної  комісії  по розгляду питань про надання в оренду комунального 

майна від 22 березня 2019 року №5/2019». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальними 

підприємствами Ірпінської  міської ради за 2018 рік 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звітів про виконання 

фінансових планів комунальними підприємствами Ірпінської  міської ради 

за 2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії  Ірпінської міської ради 

від 28.02.2019 №4843-64-VІІ «Про передачу основних засобів» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії 

 Ірпінської міської ради від 28.02.2019 №4843-64-VІІ «Про передачу 

основних засобів»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

приміщення 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу  КП «УЖКГ 

«Ірпінь» на  передачу  нежитлового приміщення». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 24.01.2019 №4619-

63-VII 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Ірпінської 

міської ради від 24.01.2019 №4619-63-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному підприємству «Служба захисту та 

лікування тварин» Ірпінської міської ради на передачу автомобіля Fiat 

Fiorino Cargo 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Комунальному 

підприємству «Служба захисту та лікування тварин» Ірпінської міської ради 

на передачу автомобіля Fiat Fiorino Cargo». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному підприємству «Служба захисту та 

лікування тварин» Ірпінської міської ради на передачу будівлі за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 53 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Комунальному 

підприємству «Служба захисту та лікування тварин» Ірпінської міської ради 

на передачу будівлі за адресою: м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 53». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT 

(AI1909HX) з балансу комунального підприємства «Ірпіньводоканал» 

Ірпінської міської ради на баланс виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на передачу 

автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT (AI1909HX) з балансу комунального 

підприємства «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської ради на баланс 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Зареєструвався Бурчак О. В.  

Загальний склад депутатів – 24. 

 

22.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 24.11.2018 №4495-

60-VII 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Ірпінської 

міської ради від 24.11.2018 №4495-60-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунально-побутового підприємства 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту комунально-

побутового підприємства «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради в 

новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Білокур В.О. в тимчасове користування  земельної ділянки 

на підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  

водопостачання та каналізації за адресою:  м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 40 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  договору строкового 

сервітуту  для прокладання мереж  водопостачання та каналізації за адресою:  

м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 40». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Костишину А. М. в тимчасове користування  земельної 

ділянки на підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання мереж 

водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 38 а, кв. 1 
 

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

міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Костишину А. М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі  договору строкового 

сервітуту  для прокладання мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 

8 Березня, 38 а, кв. 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Зорі В. Л. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Білокур, 2 
 

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

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

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

користування  земельної ділянки на підставі  договору строкового сервітуту  

для прокладання мереж  газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Білокур, 

2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Пікулику О. Б. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 122 
 

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

міста» 
 

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

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

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 122». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Томіну А. О. в тимчасове користування  земельної ділянки 

на підставі  договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова, 1-А 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Томіну А. О. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі  договору строкового 

сервітуту  для прокладання мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Чехова, 1-А». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Макушиній О. О. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  

газопостачання за адресою:  м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 16/1 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Макушиній О. О. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі  договору строкового 

сервітуту  для прокладання мереж  газопостачання за адресою:  м. Ірпінь, 

вул. Тургенівська, 16/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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30.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гулієвій С. Г. к. в тимчасове користування земельної 

ділянки на  підставі договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  

водопостачання та каналізації за адресою:  м. Ірпінь, вул. Соборна, 113 Б 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Гулієвій С. Г. к. в 

тимчасове користування земельної ділянки на  підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання мереж водопостачання та каналізації за адресою:  

м. Ірпінь, вул. Соборна, 113 Б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Целіку Є. С. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж  

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Павленка, 27 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Целіку Є. С. в тимчасове 

користування  земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту 

для прокладання мереж  газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Павленка, 

27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Дзюбенку В. К. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для складування будівельних 

матеріалів  за адресою: м. Ірпінь, вул. Ватутіна, 1 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Дзюбенку В. К. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для складування будівельних матеріалів  за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Ватутіна, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Горьковій І. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 62 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Горьковій І. В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

62». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Росстальній С.І.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 1-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Росстальній С.І.  

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 1-

а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мітченку А. О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індиві-

дуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 27 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Мітченку А. О. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мітченко Т. Є. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індиві-

дуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 29 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Мітченко Т. Є. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 29». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мельниченку А. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 44-а 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

А. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 44-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ніколаєць Г. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Матросова, 15-з 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ніколаєць Г. П.  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Тарасенку О. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь, вул. Героїв, 21-а   
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Тарасенку О. В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

умовах оренди  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Героїв, 21-а  ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мірзоєвій Д. Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

Ірпінь, вул. Миру, 3/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 15, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
  

41.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Тихій С. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/13 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Тихій С. В. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Авіаконструктора Антонова, 25/13». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ігуменовій Т. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/7 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ігуменовій Т. П. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Авіаконструктора Антонова, 25/7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Козицькому О. Ю. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 27-а  
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Тищенка, 27-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Вознесенській А. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 13 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Вознесенській 

А. П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Давидчука, 13». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 
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землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь по вул. Житомирській, 

згідно додатку № 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії в м. Ірпінь по вул. Житомирській, згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ОСББ «Садовий двір» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Садова, 96 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ОСББ «Садовий 

двір» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Садова, 96». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває в постійному 

користуванні за адресою: м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «Управління 

житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування багато-

квартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури  на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на будівництво 

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

Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради,  цільове 

призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури на будівництво та обслуговування будівель торгівлі 

в м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності Ірпінської міської ради,  цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури  на будівництво 

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

Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання ПП «ОК«НАШ ДІМ» в оренду земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Університетська, 2/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ПП «ОК«НАШ ДІМ» в 

оренду земельної ділянки для будівництва і обслуговування багато-

квартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Степанчук Ю. 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. Прибережна, 1 
 

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



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         24 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Степанчук Ю. 

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. Прибережна, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Григор’єву А. С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

Ірпінь, вул. Прибережна, 3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Григор’єву А. 

С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Рвачовій К. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Прибережна, 7 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Рвачовій К. В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Прибережна, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Перехрест Н. І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 112-

д 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Перехрест Н. І. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь,  вул. Варшавська, 112-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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55.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Монаковій А. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Українська, 1-б/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Монаковій А. П. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь,  вул. Українська, 1-б/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Білявцевій Д.С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Українська, 1-б/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Білявцевій Д.С. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь,  вул. Українська, 1-б/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пасічнику О. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Лісова, 1-к 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пасічнику О. П. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь,  вул. Лісова, 1-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Баклану О. Ф. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

11-в 
 

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

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

Не брав участь у голосуванні Слюсаренко Б. О. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Баклану О. Ф. 
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проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 11-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Вижиховській З. М. проекту землеустрою та передачу 

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

провул. Михайлівський, 24 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Вижиховській З. 

М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лігатору О. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Ветеранів Афганістану, 18/16 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Ветеранів Афганістану, 

18/16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шпіньовій О. Ю. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/68 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/68». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Замані Л. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/52 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Замані Л. А. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/52». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Русовичу Д. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/45 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Русовичу Д. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/45». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Костюк Т. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/91 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/91». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Андрієць А. Я. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 80-у 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Андрієць А. Я. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Заінчуковському Б. В. проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 80-х 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Заінчуковському 

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      67. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мельнику Р. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 28-р 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мельнику Р. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 28-

р». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      68. СЛУХАЛИ: Про затвердження ФОП Корбуту В. Й. проекту землеустрою та надання 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-г/3 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ФОП Корбуту В. Й. 

проекту землеустрою та надання земельної ділянки в оренду для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-г/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      69. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Панасюку О. І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. 

Ірпінь, вул. 8 Березня, 7-д 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Панасюку О. І. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 7-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      70. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Легастовій В. Г. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 
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Ірпінь, вул. Північна, 28-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-

дарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Північна, 28-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скринник Л. 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. 9 Лінія, 1/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скринник Л. 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, госпо-

дарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 1/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дубініч-Тарапаті К. М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд  в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 33-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дубініч-Тарапаті 

К. М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      73. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бойко А. В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 
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Ірпінь, вул. Мінеральна, 33 
 

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

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

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 33». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      74. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Волинець Т. Г. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Північна, 28-а/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 28-а/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      75. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Люльці І. І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Петрусенко, 3/3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-

дарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Петрусенко, 3/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Іванчиковій О. П. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 12-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Іванчиковій О. П. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-

дарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 12-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

земельної ділянки Ірпінської міської ради для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та  

ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Ірпінської 

міської ради для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та  ринкової інфраструктури в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      78. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання  

земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності Ірпінської 

міської ради для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінській, 25, 27 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо об’єднання  земельних ділянок, які 

перебувають в комунальній власності Ірпінської міської ради для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінській, 25, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває в 

комунальній власності Ірпінської міської ради для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Котляревського, 38 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власності Ірпінської міської ради для будівництва і обслуговування 

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

вул. Котляревського, 38». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      80. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Задорожній К. П. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з колективного садівництва  на будівництво і обслуговування  

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

Незалежності, 4-к 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Задорожній К. П. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з колективного садівництва  

на будівництво і обслуговування житлового будинку,  господарських 

будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 4-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      81. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Жовтану О. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

з ведення особистого селянського господарства на будівництво і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. 8 Березня, 29 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства  на  будівництво і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 29». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      82. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пашковій А. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

з ведення особистого селянського господарства на будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 62 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пашковій А. В. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 62». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      83. СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «ТРЕЙДФУД» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва індивідуальних гаражів на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Шевченка 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «ТРЕЙДФУД» 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуальних гаражів на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в 

м. Ірпінь, вул. Шевченка». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      84. СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «ТРЕЙДФУД» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва індивідуальних гаражів на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «ТРЕЙДФУД» 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуальних гаражів на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в 

м. Ірпінь, вул. Соборна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      85. СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «ТРЕЙДФУД» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 3-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «ТРЕЙДФУД» 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

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

Оскольська, 3-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      86. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Сербуку А. М. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Миру (біля 

будинку №16) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Сербуку А. 

М. на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в 

м. Ірпінь по вул. Миру (біля будинку №16)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      87. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Чаві Д. М. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. 9-та лінія (біля садиби №3-

г) 
 

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

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

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

встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь по вул. 9-та лінія (біля садиби №3-г)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

міської ради Київської області на укладання особистого строкового сервітуту 

на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні в м. Ірпінь, 

вул. Садова, 38 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди КНП «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області на 

укладання особистого строкового сервітуту на земельній ділянці, яка 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      89. СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Тиліпському В. П. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Тиліпському В. П. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Варшавська, 53-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      90. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Павленко Н. В. договору оренди земельної ділянки для 

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

(біля буд. №15) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Павленко Н. В. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Покровська (біля буд. №15)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      91. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду гр. Мельнику Я. В. земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я в м. Ірпінь, вул. 

Садова, 94-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу в оренду гр. Мельнику Я. 

В. земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я в м. Ірпінь, вул. Садова, 94-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      92. СЛУХАЛИ: Про припинення ФОП Скуб І. Д. дії договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури  та 

закладів громадського харчування в м. Ірпінь, мікрорайон «Стоянка» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення ФОП Скуб І. Д. дії 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної інфраструктури  та закладів громадського харчування в 

м. Ірпінь, мікрорайон «Стоянка»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

ділянки в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-з 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Мінеральна, 7-з». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

ділянки в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Мінеральна, 7-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

ділянки в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП «Ірпіньжитло-

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

Мінеральна, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      96. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток №1 до рішення Ірпінської міської  ради  від 

24.01.2019 року №4765-63-VІІ «Про припинення ТОВ «ПРОМ-НАФТОГАЗ» 

дії договорів особистих строкових сервітутів в м. Ірпінь, згідно додатку №1» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в додаток №1 до 

рішення Ірпінської міської  ради  від 24.01.2019 року №4765-63-VІІ «Про 

припинення ТОВ «ПРОМ-НАФТОГАЗ» дії договорів особистих строкових 

сервітутів в м. Ірпінь, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      97. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток №1 до рішення Ірпінської міської  ради від 

24.01.2019 року №4793-63-VІІ «Про розгляд клопотань фізичних та 

юридичних осіб про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в м. Ірпінь» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в додаток №1 до 

рішення Ірпінської міської ради від 24.01.2019 року №4793-63-VІІ «Про 

розгляд клопотань фізичних та юридичних осіб про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      98. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 15.09.2016 року 

№1319-21-VІІ  «Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів,  в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора 

Антонова, згідно додатку №1»   
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 15.09.2016 року №1319-21-VІІ  «Про надання дозволу 

громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів,  в 

м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора Антонова, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

99. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 15.09.2016 року 

№1315-21-VІІ  «Про надання дозволу гр. Волошенюк Т. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 15.09.2016 року №1315-21-VІІ  «Про надання дозволу гр. 

Волошенюк Т. В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 73». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 22.12.2016 року 

№1744-26-VІІ  «Про надання дозволу гр. Чурочкіну О. І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/3» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 
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міської  ради від 22.12.2016 року №1744-26-VІІ  «Про надання дозволу гр. 

Чурочкіну О. І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.11.2017 року 

№2913-43-VІІ «Про надання дозволу громадянам Мельниченку В.В., 

Мельниченко З.Й., Войцеховській К.Р., Войцеховській О.Р. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 30.11.2017 року №2913-43-VІІ «Про надання дозволу 

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

Войцеховській О.Р. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянки  у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. 2-й 

Український, 19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.11.2017 року 

№2914-43-VІІ  «Про надання дозволу гр. Мельниченку В. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  

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

Український, 19» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 30.11.2017 року №2914-43-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Мельниченку В. В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 01.03.2018 року 

№3274-48-VІІ  «Про надання дозволу гр. Кравчук С. Ю. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 15» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 01.03.2018 року №3274-48-VІІ  «Про надання дозволу гр. 

Кравчук С. Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 15». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 22.12.2016 року 

№1742-26-VІІ  «Про надання дозволу гр. Можарівській Т. 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. Соборна, 49» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 22.12.2016 року №1742-26-VІІ  «Про надання дозволу гр. 

Можарівській Т. 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. Соборна, 49». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №2886-42-VІ від 

21.02.2013 р. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Ірпінської 

міської ради №2886-42-VІ від 21.02.2013 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до п.2 рішення Ірпінської міської ради №5029-71-VІ від 

29.04.2015 р. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до п.2 рішення 

Ірпінської міської ради №5029-71-VІ від 29.04.2015 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.11.2018 року 

№4513-60-VІІ «Про надання дозволу гр. Левченко Г. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 42-в» 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 27.11.2018 року №4513-60-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Левченко Г. В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у  власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 42-в»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

108. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.11.2018 року 

№4519-60-VІІ «Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення 

технічної документації щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 

Висока, 10-а» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 27.11.2018 року №4519-60-VІІ «Про надання дозволу 

Ірпінській міській раді на розроблення технічної документації щодо поділу 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

згідно додатку №1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую шістдесят шосту сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 
 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                           А. В. Попсуй                                   
 


