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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

23 травня  2019 р.                                                             м. Ірпінь 
 

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 22 депутати 
 

Відсутні:  

1.  Бурчак О. В.  

2.  Глиняний С. М.  

3.  Денисенко Ю. О. 

4.  Карпенко Б. В.  

5.  Кобринець А. В.  

6.  Куровський М. Б.  

7.  Кухалейшвілі Л. Ю.  

8.  Лехман І. Л.  

9.  Мельничук Б. О.  

10.  Миронюк Ю. М. 

11.  Нелюбин В. Л.  

12.  Носков С. І.  

13.  Оверко І. І.  

14.  Чайка Г. Г. 

 

   Глиняний С. М. зареєструвався в листі реєстрації, але участі в голосуванні не брав. 

 

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, 
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                                           Страховський Андрій Андрійович. 

                                                                                                                   

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

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про розгляд електронної петиції щодо будівництва нової школи в районі 

ЖК «Синергія» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  Про розгляд електронної петиції щодо встановлення відбійника на трасі Київ-Ірпінь 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  
Про розгляд електронної петиції щодо обладнання майданчика відстою маршрутних 

автобусів 379 маршруту 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  
Про розгляд електронної петиції щодо капітального ремонту дороги та її розширення 

від АЗС «КЛО» на Забуччя 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  
Про розгляд електронної петиції щодо встановлення реле затримки перемикання 

світлофору на автодорозі в с. Романівка 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

7.  Про розгляд електронної петиції щодо заборони в місті Ірпінь гральних закладів 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

8.  
Про розгляд електронної петиції щодо створення умов для безпечного руху автомобілів 

по трасі Ірпінь - Київ 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

9.  
Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №561-8-VII від 18 лютого 

2016 року 

 Доповідач: Терещенко А.І. – начальник служби у справах дітей і сім’ї 

10.  
Про внесення змін до Програми розвитку інформаційних та комунікаційних технологій 

м. Ірпінь та селищ на 2017-2020 рр. 

 Доповідач: Калічка А.А. – директор КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 

11.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

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

 
Питання управління охорони здоров’я 

Доповідач: Клименко П.М. – начальник уравління 

12.  

Про внесення змін до  відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб –  підприємців та громадських формувань Комунального некомерційного 

підприємства 

13.  Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров`я Приірпіння» на 2019 рік 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник управління 

14.  Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 
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19.12.2018 року № 4577-62-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

15.  
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 

2019 року 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу 

16.  

Про затвердження  угод про внесення змін до договорів про залучення коштів  

замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

17.  
Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В. - начальник управління 

18.  
Про надання дозволу Управлінню охорони здоров'я Ірпінської міської ради на передачу 

основних засобів 

19.  
Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Ірпінської  міської ради за І квартал 2019 року 

20.  

Про затвердження  протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 02 травня 2019 року №6/2019 та від 

13 травня 2019 року №7/2019 

21.  
Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 

оренду з конкурсу 

22.  
Про надання дозволу КП «Управління  житлово-комунального господарства 

«Ірпінь»  на зняття з балансу житлових будинків 

23.  Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 25.04.2019 №5146-67-VII 

24.  
Про надання дозволу ліквідаційній комісії по здійсненню процедури ліквідації 

КП «Міжлікарняна аптека» Ірпінської міської ради на передачу майна 

25.  
Про надання дозволу виконавчому комітету Ірпінської міської ради на передачу 

основного засобу 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

26.  

Про надання ОСББ «Квартал на Київській» в тимчасове користування  земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для складування будівельних 

матеріалів за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 28-ж 

27.  

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

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 9/1 

28.  

Про надання гр. Губеру В.М. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж електропостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 73 

29.  

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

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, пров. Річковий, 9/1 

30.  
Про надання гр. Чаві  Д.М. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 
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адресою: м. Ірпінь, вул. Варшавська, 57/1 

31.  

Про надання гр. Кавалеру Д.О. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 82/2 

32.  

Про надання гр. Бердниковій Г.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, буд. 43/1, 43/2, 43/3, 43/4 

33.  

Про надання гр. Колесніковій Н.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 4а/1 

34.  

Про надання гр. Гуріну В.В. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 61 Б 

35.  

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

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Білокур, 2-г, 2-к, 2-м 

36.  

Про надання гр. Андрейко С.В. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Південна, 13/1 

37.  

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

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Білокур, 1/1  

38.  

Про надання гр. Кудіновій К.М. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення до індивідуального гаражу за адресою: м. Ірпінь, вул. Зарифи Алієвої 

(біля будинку № 66/1) 

39.  

Про надання гр. Бердниковій Г.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж  

водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 48-В 

40.  
Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Ірпінь (в новій 

редакції) 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В.- начальник відділу  

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

41.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/ 124  

42.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Львівська,12-л 

43.  

Про надання дозволу гр. Сікірніцькому А. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/131 

44.  Про надання дозволу гр. Сорокіній Л. П. на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Ново-Ірпінська, 3-а 

45.  

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

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

вул. Єрощенка, 4-а 

46.  

Про надання дозволу ПП «ОК«НАШ ДІМ» на розроблення технічної документації щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності яка знаходиться в користуванні на 

умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

47.  
Про затвердження гр. Вишняк Г. Ю.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/66 

48.  
Про затвердження гр. Кулішовій Г. Ф. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/80 

49.  
Про затвердження гр. Прокопенку Є. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/11 

50.  

Про затвердження гр. Отрошенко Н. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Шевченка, 19-б 

51.  

 Про затвердження гр. Коломійцю В. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 122-д 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

52.  

Про затвердження ФОП Берегелі Р. П. технічної документації із землеустрою щодо 

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

знаходиться в користуванні на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, пров. Лермонтова 

53.  

Про затвердження ФОП Карнафель В. І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

знаходиться в користуванні на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

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

54.  

Про затвердження гр. Федькіну 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. Вериківського, 18 

55.  

Про затвердження громадянам Скуратовському С. В. та Скуратовському Є. В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 115 

56.  

Про затвердження громадянам Лукашенко О. Ч. та Лукашенко А. Ю.  технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в 
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м. Ірпінь, провул. Київський, 7 

57.  

Про затвердження гр. Куріленку Д. В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 23-в 

58.  

Про затвердження гр. Діденко М. 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. Київська, 8-б 

59.  

Про затвердження гр. Швальову О. С. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 75-а 

60.  
Про затвердження ФОП Мартинюку В. І.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

61.  

Про затвердження гр. Волотовському Д. Ю. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 54-а 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

62.  

Про затвердження гр. Осипенко О. А. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 25, 27 

63.  

Про затвердження гр. Осипенко О. А. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку з 

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

Пушкінська, 27 

64.  

Про затвердження гр. Ясиру А. Є. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,                               

вул. Чехова, 11, 13, 15, 17 

65.  

Про затвердження гр. Курбатовій Я. О. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування  багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Північна, 38-в 

66.  

Про затвердження гр. Курбатовій Я. О. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         8 
 

обслуговування  багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Північна, 38-в 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

67.  
Про поновлення ТОВ «Лаймтри ЛДТ» договору оренди земельної ділянки для 

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

68.  
Про поновлення ФОП Галенко С. В. договору оренди земельної ділянки для 

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

69.  
Про припинення дії договору оренди земельної ділянки №77 від 01.11.2000 р., 

укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Корбутом В. Й.  

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

70.  
Про припинення КП «Ірпіньводоканал» дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту в м. Ірпінь по вул. Полтавська, 66 

71.  

Про надання згоди Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на укладання 

договору особистого строкового сервітуту з ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО»  

щодо земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Миру, 1-а 

72.  

Про надання згоди Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на укладання 

договору особистого строкового сервітуту з ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО»  

щодо земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 7 

73.  
Про надання дозволу ФОП Плешко М. В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Стельмаха  

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

74.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 01.03.2018 року №3278-48-VІІ  

«Про надання дозволу гр. Берегелі Р. П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва 

м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 99-а»  

75.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 01.03.2018 року №3273-48-VІІ 

«Про надання дозволу гр. Шамаєву Д. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 6-а» 

76.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року №2426-36-VІІ 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 16-а» 

77.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 14.03.2019 року №4931-65-VІІ 

«Про надання дозволу гр. Балок Н. А. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Річковий, 14-ж» 

 ПРО ВІДМОВУ 

78.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

79.  

Про розгляд клопотання КП «ДРУКАР» Київської обласної ради про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 8-в 
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80.  Різне 
 

 
 

 

Страховський А. А. – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Короля П. П. 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

Зареєструвався Куровський М. Б. 

Загальний склад депутатів – 23.  
 

 

 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо будівництва нової школи в районі 

ЖК «Синергія» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

будівництва нової школи в районі ЖК «Синергія». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо встановлення відбійника на трасі 

Київ-Ірпінь 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

встановлення відбійника на трасі Київ-Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо обладнання майданчика відстою 

маршрутних автобусів 379 маршруту 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

обладнання майданчика відстою маршрутних автобусів 379 маршруту». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо капітального ремонту дороги та її 

розширення від АЗС «КЛО» на Забуччя 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

капітального ремонту дороги та її розширення від АЗС «КЛО» на Забуччя». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо встановлення реле затримки 

перемикання світлофору на автодорозі в с. Романівка 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

встановлення реле затримки перемикання світлофору на автодорозі в с. 

Романівка». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо заборони в місті Ірпінь гральних 

закладів 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

заборони в місті Ірпінь гральних закладів». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо створення умов для безпечного руху 

автомобілів по трасі Ірпінь – Київ 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

створення умов для безпечного руху автомобілів по трасі Ірпінь - Київ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №561-8-VII від 18 

лютого 2016 року 
 

  Доповідач: Терещенко А.І. – начальник служби у справах дітей і сім’ї 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Ірпінської 

міської ради №561-8-VII від 18 лютого 2016 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інформаційних та комунікаційних 

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

  Доповідач: Калічка А.А. – директор КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми розвитку 

інформаційних та комунікаційних технологій м. Ірпінь та селищ на 2017-

2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

транспортної та соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 7, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 12, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб –  підприємців та громадських формувань Комунального 

некомерційного підприємства 
 

  Доповідач: : Клименко П.М. – начальник управління охорони здоров’я 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до  відомостей в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –  підприємців 

та громадських формувань Комунального некомерційного підприємства». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров`я Приірпіння» 

на 2019 рік 
 

  Доповідач: Клименко П.М. – начальник уравління охорони здоров’я 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Міської 

комплексної програми «Здоров`я Приірпіння» на 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  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: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

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 
 

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

квартал 2019 року 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 2019 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження  угод про внесення змін до договорів про залучення 

коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження  угод про внесення 

змін до договорів про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 

2019 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення доповнень до Плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради 

та її виконавчого комітету на 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню охорони здоров'я Ірпінської міської ради 

на передачу основних засобів 
 

  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 Управлінню 

охорони здоров'я Ірпінської міської ради на передачу основних засобів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних 

підприємств Ірпінської  міської ради за І квартал 2019 року 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звітів про виконання 

фінансових планів комунальних підприємств Ірпінської  міської ради за І 

квартал 2019 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про затвердження  протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 02 травня 2019 року 

№6/2019 та від 13 травня 2019 року №7/2019 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження  протоколів засідання 

конкурсної комісії по розгляду питань про надання в оренду комунального 

майна від 02 травня 2019 року №6/2019 та від 13 травня 2019 року №7/2019». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

надані в оренду з конкурсу 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Управління  житлово-комунального господарства 
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«Ірпінь»  на зняття з балансу житлових будинків 
 

  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 «Управління 

 житлово-комунального господарства «Ірпінь»  на зняття з балансу житлових 

будинків». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 25.04.2019 

№5146-67-VII 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії 

Ірпінської міської ради від 25.04.2019 №5146-67-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ліквідаційній комісії по здійсненню процедури 

ліквідації КП «Міжлікарняна аптека» Ірпінської міської ради на передачу 

майна 
 

  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 ліквідаційній 

комісії по здійсненню процедури ліквідації КП «Міжлікарняна аптека» 

Ірпінської міської ради на передачу майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу виконавчому комітету Ірпінської міської ради на 

передачу основного засобу 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу виконавчому 

комітету Ірпінської міської ради на передачу основного засобу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання ОСББ «Квартал на Київській» в тимчасове користування  

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

складування будівельних матеріалів за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 28-

ж 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ОСББ «Квартал на 

Київській» в тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для складування будівельних матеріалів за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Київська, 28-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Пишнюк В. О. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 9/1 
 

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

міста» 
 

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

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 9/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Губеру В. М. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 73 
 

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

міста» 
 

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

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж електропостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Київська, 73». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Насартикіну В. М. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, пров. Річковий, 9/1 
 

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

міста» 
 

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

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, пров. Річковий, 9/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Чаві  Д. М. в тимчасове користування земельної ділянки на 
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підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Варшавська, 57/1 
 

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

міста» 
 

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

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

користування земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту 

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

Варшавська, 57/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Кавалеру Д. О. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 82/2 
 

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

міста» 
 

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

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Київська, 82/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Бердниковій Г. В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, буд. 

43/1, 43/2, 43/3, 43/4 
 

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

міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Бердниковій Г. В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Садова, буд. 43/1, 43/2, 43/3, 43/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Колесніковій Н. В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Мінеральна, 4а/1 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Колесніковій Н. В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 4а/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гуріну В. В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 61 Б 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

користування земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту 

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

Пушкінська, 61 Б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Білокур, 2-г, 2-к, 2-м 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Білокур, 2-г, 2-к, 2-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Андрейко С. В. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Південна, 13/1 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Південна, 13/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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37.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Колесник М. Д. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Білокур, 1/1 
 

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

міста» 
 

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

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Білокур, 1/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Кудіновій К. М. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до індивідуального 

гаражу за адресою: м. Ірпінь, вул. Зарифи Алієвої (біля будинку № 66/1) 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення до індивідуального гаражу за адресою: м. Ірпінь, вул. Зарифи 

Алієвої (біля будинку № 66/1)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Бердниковій Г. В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж  водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Київська, 48-В 
 

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

міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Бердниковій Г. В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж  водопостачання та 

водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 48-В». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Ірпінь (в 

новій редакції) 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в м. Ірпінь (в новій редакції)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Павленку М. І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/ 

124 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Павленку М. І.  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Авіаконструктора Антонова, 11-а/ 124». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Корчинській Л. О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Львівська,12-л 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

О. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Львівська,12-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сікірніцькому А. С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/131 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сікірніцькому 

А. С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Миру, 2/131». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сорокіній Л. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
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індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-Ірпінська, 3-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сорокіній Л. П. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Ірпінська, 3-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Романенко В. О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 4-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 4-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПП «ОК«НАШ ДІМ» на розроблення технічної 

документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності яка 

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

Університетська, 2/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Вишняк Г. Ю.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/66 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Вишняк Г. Ю.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/66». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кулішовій Г. Ф. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/80 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кулішовій Г. Ф. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/80». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Прокопенку Є. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/11 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Прокопенку Є. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Отрошенко Н. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Шевченка, 19-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 19-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Коломійцю В. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

122-д 
 

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

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

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 122-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ФОП Берегелі Р. П. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), яка знаходиться в користуванні на умовах оренди для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, пров. 
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Лермонтова 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ФОП Берегелі Р. П. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, пров. Лермонтова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ФОП Карнафель В. І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), яка знаходиться в користуванні на умовах оренди для 

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

Центральна, 8-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ФОП Карнафель В. І. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в користуванні на 

умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 8-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Федькіну 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. Вериківського, 18 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 9, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 10 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Скуратовському С. В. та Скуратовському Є. 

В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 115 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 
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Скуратовському С. В. та Скуратовському Є. В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 115». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Лукашенко О. Ч. та Лукашенко А. Ю.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, провул. Київський, 7 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Лукашенко О. Ч. та Лукашенко А. Ю. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд  в м. Ірпінь, провул. Київський, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Куріленку Д. В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Тищенка, 23-в 
 

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

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

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Діденко М.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. Київська, 8-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Діденко М.М. 
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технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 8-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Швальову О. С. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Тургенівська, 75-а 
 

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

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

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 75-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ФОП Мартинюку В. І. технічної документації із 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ФОП Мартинюку В. 

І.  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 195-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Волотовському Д. Ю. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 54-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

Ю. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 54-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Осипенко О. А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на будівництво і обслуговування  багатоквартирного житлового 

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

Ірпінь, вул. Пушкінська, 25, 27 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку з 

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

Пушкінська, 25, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Осипенко О. А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

з індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування  

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 27 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво і обслуговування  багатоквартирного житлового 

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

Ірпінь, вул. Пушкінська, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ясиру А. Є. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в м. Ірпінь, вул. Чехова, 11, 13, 15, 17 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ясиру А. Є. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
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будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Чехова, 11, 13, 15, 17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Курбатовій Я. О. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Північна, 38-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Курбатовій Я. О. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Північна, 38-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Курбатовій Я. О. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування  

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Північна, 38-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Курбатовій Я. О. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Північна, 38-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      67. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Лаймтри ЛДТ» договору оренди земельної ділянки 

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

Северинівська 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Лаймтри ЛДТ» 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Северинівська». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      68. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Галенко С. В. договору оренди земельної ділянки для 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Галенко С. В. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      69. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору оренди земельної ділянки №77 від 01.11.2000 

р., укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Корбутом В. Й. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки №77 від 01.11.2000 р., укладеного між Ірпінською міською 

радою та ФОП Корбутом В. Й.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      70. СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Ірпіньводоканал» дії договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту в м. Ірпінь по вул. Полтавська, 66 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП «Ірпіньводоканал» 

дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту в м. Ірпінь по 

вул. Полтавська, 66». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

укладання договору особистого строкового сервітуту з ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП 

ТЕПЛОЕНЕРГО»  щодо земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Миру, 1-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди Управлінню освіти і 

науки Ірпінської міської ради на укладання договору особистого строкового 

сервітуту з ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО»  щодо земельної ділянки 

в м. Ірпінь, вул. Миру, 1-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 
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укладання договору особистого строкового сервітуту з ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП 

ТЕПЛОЕНЕРГО»  щодо земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 7 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди Управлінню освіти і 

науки Ірпінської міської ради на укладання договору особистого строкового 

сервітуту з ТОВ «ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО»  щодо земельної ділянки 

в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Плешко М. В. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Стельмаха 
 

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

Плешко М. В. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 

 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Плешко М. В. 

на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь, вул. Стельмаха». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

№3278-48-VІІ «Про надання дозволу гр. Берегелі Р. П. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 99-а» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 01.03.2018 року №3278-48-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Берегелі Р. П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва 

м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 99-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

№3273-48-VІІ «Про надання дозволу гр. Шамаєву Д. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 6-а» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 01.03.2018 року №3273-48-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Шамаєву Д. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 6-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.07.2017 року 

№2426-36-VІІ «Про надання дозволу гр. Яковлєвій О. І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 16-а» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 27.07.2017 року №2426-36-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Яковлєвій О. І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 16-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      77. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 14.03.2019 року 

№4931-65-VІІ «Про надання дозволу гр. Балок Н. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, провул. Річковий, 14-ж» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 14.03.2019 року №4931-65-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Балок Н. А. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Річковий, 14-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

згідно додатку № 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання КП «ДРУКАР» Київської обласної ради про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 8-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотання КП «ДРУКАР» 

Київської обласної ради про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

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

Тищенка, 8-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую шістдесят восьму сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 
 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                           А. В. Попсуй                                   
 


