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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

18 червня  2019 р.                                                             м. Ірпінь 
 

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 24 депутати 
 

Відсутні:  

1.  Бурчак О. В.  

2.  Глиняний С. М.  

3.  Денисенко Ю. О. 

4.  Калічка А. А.  

5.  Кобринець А. В.  

6.  Лехман І. Л.  

7.  Мельничук Б. О.  

8.  Миронюк Ю. М. 

9.  Нелюбин В. Л.  

10.  Носков С. І.  

11.  Плешко М. В.  

12.  Чайка Г. Г. 

 

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

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

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

інформації. 

                  

       Головує на сесії виконуючий обов’язки Ірпінського міського голови Попсуй 

Анастасія Вікторівна. 

              

       Лічильна комісія:      Страховський Андрій Андрійович,  

 

                                            Король Петро Петрович, 

 

                                            Пащинський Олександр Сергійович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 22,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату ради 

та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  
Про розгляд електронної петиції «Заборона забудови скверу по вул. Лісова, розбудова 

зони відпочинку площею 1,3 га» 

                                Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  
Про розгляд електронної петиції щодо будівництва дороги та системи водовідведення 

по вулиці Молодіжна та ІІ-й  Північний тупик в м. Ірпінь 

                                     Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  
Про розгляд електронної петиції про обов’язкові  відеотрансляції всіх сесій Ірпінської 

міської ради та виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  Про розгляд електронної петиції «Створити сквер та спортивне поле на вул. Лісовій» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

7.  

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

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

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

економічний та культурний розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 рр. 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

8.  
Про внесення змін до Додатку №1 та Додатку №2 Міської комплексної програми 

підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2016-2020 роки 

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

9.  Про затвердження Переліку об’єктів культурної спадщини в місті Ірпені 

 
        Доповідач: Антонюк А.І. – начальник відділу культури, національностей та 

релігій 

10.  
Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров`я Приірпіння» на 2019 

рік 

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

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

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

                                                  захисту населення 

12.  
Про внесення змін до Програми землеустрою щодо використання та охорони земель у 

м.Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на період 2018 – 2020 роки 

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

13.  Про стан пенсійного забезпечення та легалізацію трудових відносин в місті Ірпінь 

 

Доповідач: Марченко О.О. - начальник Ірпінського відділу обслуговування громадян 

(сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління 

Пенсійного фонду України у Київській області 

14.  
Про внесення змін до Програми «Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання Ірпінської міської 

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

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

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу 

15.  
Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основних напрямків 

розвитку на 2020-2021 роки 
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16.  

Про затвердження  договорів про  залучення коштів  замовників   будівництва  об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

та угод про внесення змін до договорів про залучення коштів  замовників  будівництва  

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь 

 

Питання відділу з питань  надзвичайних ситуацій,  

оборонної та мобілізаційної роботи 

Доповідач: Костюк О.О.- начальник відділу 

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

ситуацій природного та техногенного характеру чи терористичних проявів у місті 

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

18.  

Про внесення змін до місцевої Програми «Реалізації заходів щодо виконання Законів 

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

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

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки» 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О.А.- начальник управління 

19.  
Про внесення змін до міської програми  навчання дітей плаванню в м.Ірпені на 2019 -

 2021 роки  

20.  Про внесення змін до міської програми «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки 

21.  Про внесення змін до міської програми «Успішний педагог» на 2017-2021 роки 

22.  
Про зміну назви Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Ірпінської 

міської ради Київської області 

23.  
Про затвердження Статуту Ірпінського ліцею №3 Ірпінської міської ради Київської 

області та переведення ліцею на самостійний баланс 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник управління 

24.  
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» 

25.  Про встановлення ставок єдиного податку в м. Ірпінь на 2020 рік 

26.  
Про прийняття міжбюджетного трансферту з міського бюджету м Буча на виконання 

делегованих повноважень в галузі охорони здоров’я на 2020 рік 

27.  
Про затвердження Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської 

служби України в казначейському обслуговуванні установ і бюджетів м. Ірпеня 

Київської області на 2019 рік 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В. - начальник управління 

28.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій 

редакції 

29.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпінське земельно-

кадастрове бюро» Ірпінської міської ради в новій редакції 

30.  
Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства «Ірпінська 

стоматологія» Ірпінської міської ради в новій редакції 

31.  Про внесення змін до Програм  

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

33.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії   по розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 10 червня 2019 року №8/2019 

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

оренду з конкурсу 

35.  
Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь об’єктів 

державної власності, які під час приватизації не ввійшли до статутного капіталу  ПрАТ 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         5 
 

«Ірпіньмаш» 

 
Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І. Є. - директор підприємства 

36.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

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

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

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

38.  
Про внесенння змін до рішення шістдесят шостої сесії сьомого скликання Ірпінської 

міької ради Київської області №5048-66-VІІ від 11 квітня 2019 року 

39.  
Про надання гр. Жовтану І. О. в тимчасове користуванняя земельної ділянкина підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Лисенка, 2-Т 

40.  
Про надання гр. Жовтану І. О.  в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Лисенка, 2-Т 

41.  
Про надання гр. Жовтану І. О.  в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 60-Д 

42.  
Про надання гр. Жовтану І. О.  в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 60-Д 

43.  
Про внесення змін до Програми «Поводження з безпритульними тваринами в місті 

Ірпінь на 2017-2020 роки» 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

44.  
Про надання дозволу гр. Постіл В. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Достоєвського, 7 

45.  
Про надання дозволу гр. Ковальчук Г. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража в 

м.Ірпінь, вул. Українська, 1 

46.  
Про надання дозволу гр. Устименку Ю. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Макаренка, 1-м 

47.  
Про надання дозволу гр. Семеновій З. 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. Достоєвського, 7-а 

48.  
Про надання дозволу гр. Гунько П. 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. Варшавська, 93-б 

49.  
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 

50.  
Про надання дозволу гр. Глінському Є. Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Ярославська, 26-в 

51.  
Про надання дозволу гр. Підлісному Р. А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         6 
 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вишнева, 20-б 

52.  
Про надання дозволу гр. Погонець В. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 39/1 

53.  
Про надання дозволу гр. Реваденко Т. М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м.Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а/2 

54.  
Про надання дозволу гр. Кірєєвій О. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Північна, 22/4 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 91-а 

56.  
Про надання дозволу гр. Корній Н. І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м.Ірпінь, вул. Вериківського, 50-б 

57.  
Про надання дозволу гр. Андрейку П. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 49/8 

58.  
 Про надання дозволу гр. Охрімець І. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м.Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/105 

59.  
Про надання дозволу ПАТ «Київоблгаз» на виготовлення технічної документації і 

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

місцевості), яка знаходиться в користуванні в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 37 

60.  
Про надання дозволу автокооперативу «Машторф» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для обслуговування гаражів в м. Ірпінь, вул. Садова, 96 та 61-а  

61.  

Про надання дозволу Комунальному підприємству «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

будівництва і обслуговування паркингів та автостоянок на землях житлової та 

громадської забудови в м. Ірпінь по вул. Григорія Сковороди 

62.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Незалежності, згідно додатку № 1 

63.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Житомирська, згідно додатку № 1 

64.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Федора Кричевського 

65.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Мінеральна 

66.  
Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 
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будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в м.Ірпінь, вул. О. Кошового, згідно додатку № 1 

67.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Північна 

68.  

Про  надання дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 195-а 

69.  
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 

70.  
Про затвердження гр. Турчині Н. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Натана Рибака, 6-в 

71.  
Про затвердження гр. Леонову В. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

72.  
Про затвердження гр. Бодні М. В.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. 6 Лінія, 17 

73.  
Про затвердження гр. Зауліній Т. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 1 Травня, 19-б 

74.  
Про затвердження гр. Сядро  Ю. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

24 

75.  
Про затвердження гр. Новікову Г. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального  садівництва в м. Ірпінь, вул. Виговського, 27 

76.  
Про затвердження гр. Сирцову О. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 31-р 

77.  
Про затвердження гр. Кошовцю М. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для колективного садівництва в м. Ірпінь, садівничий кооператив 

«Берізка», ділянка №49 

78.  
Про затвердження гр. Шкодичу О. Ю. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 

Лінія, 9/34 

79.  
Про затвердження гр. Мотилю В. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 

Лінія, 9/30 

80.  
Про затвердження гр. Епіку В. О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/43 

81.  
Про затвердження гр. Новіцькому Д. І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 

Лінія, 9/50 

82.  
Про затвердження гр. Мельничуку А. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. 11 Лінія, 9/9 
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83.  
Про затвердження гр. Ласому І. В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 

Лінія, 9/19 

84.  
Про затвердження гр. Животоку Р. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. 11 Лінія, 9/20 

85.  
Про затвердження гр. Лобунцю Р. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. 11 Лінія, 9/17 

86.  
Про затвердження гр. Драшпулю Н. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. 11 Лінія, 9/3 

87.  
Про затвердження гр. Романенку Б. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. 11 Лінія, 9/60 

88.  
Про затвердження гр. Дмитренку С. Л. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. 11 Лінія, 9/39 

89.  
Про затвердження гр. Побережному І. В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Варшавська, 106-в 

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

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

вул. Миру, 2/23 

91.  
Про затвердження гр. Донцю М. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/114 

92.  
Про затвердження гр. Андрійчук Т. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул.Українська, 12-е/2 

93.  
Про затвердження гр. Богомазу В. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

10/8 

94.  
Про затвердження гр. Богомаз І. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

10/7 

95.  
Про затвердження гр. Герій О. Г. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Миру, 10/4 

96.  
Про затвердження гр. Поліщуку С. І. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 10/10 

97.  
Про затвердження гр. Медвідь Г. С. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/85 

98.  
Про затвердження гр. Кармаліті Ю. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/10 

99.  
Про затвердження гр. Оголенко Н. Б. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/62 

100.  Про затвердження гр. Чимбуру О. С. проекту землеустрою та передачу земельної 
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ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 

10/5 

101.  

Про затвердження гр. Левчуку В. Р. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/88 

102.  

Про затвердження гр. Яблонському Р. С. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Мечнікова, 102-у 

103.  

Про затвердження гр. Горьковій І. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

62 

104.  

Про затвердження гр. Ярмоленку І. С. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 12-е/2 

105.  

Про затвердження гр. Заєць М. Д. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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

64/19 

106.  

Про затвердження гр. Донченку І. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/36 

107.  

Про затвердження гр. Ляхович Н. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

16/1 

108.  
Про затвердження гр. Павленку В. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/1 

109.  

Про затвердження гр. Єлховій А. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

10/2 

110.  

Про затвердження гр. Поліщуку Д. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Степанівська, 18-г 

111.  

Про затвердження гр. Ярмоличу Д. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/25 

112.  

Про затвердження Університету державної фіскальної служби України проекту 

землеустрою та надання земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

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

вул. Садова, 45-а 

113.  

Про затвердження Університету державної фіскальної служби України проекту 

землеустрою та надання земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

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

вул. Садова, 45-а 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧУ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

114.  

Про затвердження гр. Ільницькій Н. В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 6 

115.  

Про затвердження гр. Підберезному В. І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 13-а 

116.  

Про затвердження гр. Шишалову О. В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 93 

117.  

Про затвердження гр. Штогрин Н. Т. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, провул. Михайлівський, 6 

118.  

Про затвердження гр. Ремез Т. 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. Північна, 79-а 

119.  

Про затвердження гр. Бернатавічюсу В. В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 110 

120.  

Про затвердження гр. Семко А. А. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництваі обслуговування житлового 

будинку, господарськихбудівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Квіткова, 20 

121.  

Про затвердження гр. Галямінській Л. С. технічноїдокументаціїіз 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. Степанівська, 15 

122.  

Про затвердження гр. Альошкіній Л. М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 119-а 

123.  

Про затвердження гр. Гончару І. В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул.Покровська, 22 

124.  

Про затвердження громадянам Борейку В. П., Борейко І. М., Цімку І. М., Цімку М. Є., 

Цімко Н. М., та Цімку Р. М. 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. Лесі Українки, 16 

125.  

Про затвердження громадянам Ямсі А. О., Ямсі О. В., Ямсі О. Ю. та Ямсі С. О. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 17-а 

126.  

Про затвердження громадянам Джужі  Н. О. та Джужі  Д. О. технічної документації із 

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

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва 

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

вул. Дем’яна Попова, 7 

127.  

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, 
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господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 18 

128.  

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

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

вул. Варшавська, 71 

129.  
Про передачу гр. Глушаєвій О. О. земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 3 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

130.  

Про затвердження гр. Ковальчук Л. П. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво  і  обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Чехова, 6-е 

131.  

Про затвердження гр. Ковальчук Л. П. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   

на будівництво  і  обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 25-б 

132.  

Про затвердження гр. Бокочу М. І. 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. 9 Лінія,1 

133.  

Про затвердження гр. Бокочу М. І. 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. 9 Лінія,1/2 

134.  

Про затвердження гр. Кудіновій К. М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва індивідуальних гаражів на будівництво та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. З.Алієвої 

135.  

Про затвердження гр. Щербині П. М.  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 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

136.  

Про поновлення ТОВ «Євростандарт-С» договору оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. 

Покровська, 1 

137.  
Про поновлення ФОП Барташевич О. Ф. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 52-б 

138.  
Про поновлення ТОВ «Київоблпреса» договору оренди земельної ділянки для 

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

139.  
Про поновлення ТОВ «Київоблпреса» договору оренди земельної ділянки для 

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

140.  

Про поновлення МП «Будрем» договору оренди земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива,1-а 

141.  
Про поновлення ТОВ «Магазин-201» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,вул. Шевченка,16 

142.  Про поновлення ПП «Прогрес-Т» договору оренди земельної ділянки для розміщення 
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та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості  в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-и 

143.  

Про поновлення ФОП Нетецькому С.К. дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. О.Кошового (біля садиби 

№12) 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

144.  
Про надання дозволу ФОП Чупирі М. О. на розміщення тимчасової споруди – 

торговельного павільйону в м. Ірпінь по вул. Центральній, навпроти буд. №6-г/2 

145.  
Про надання дозволу ФОП Сегеді С.Ю. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по  вул. Університетській 

146.  
Про внесення змін до договору особистого строкового сервітуту №80 від 05.07.2018 р., 

укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Довганич А. С. 

147.  
Про внесення змін до договору особистого строкового сервітуту №81 від 05.07.2018 р., 

укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Довганич А.С. 

148.  

Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту №24 

від 25.05.2017 р., укладеного між Ірпінською міською радою та гр. Пєшим В. А. 

відносно земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Університетська 

149.  

Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту №281 

від 09.12.2016 року, укладеного між Ірпінською міською радою та МПП «Рада» 

відносно земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Миру (біля будинку № 16) 

 ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

150.  
Про надання дозволу ФОП Галенко С. В. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Центральна 

151.  

Про продаж ФОП Івасюку І. М. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Ярославська, 13 

152.  

Про продаж гр. Сироватці П. В. земельної ділянки несільськогосподарського 

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

Богдана Хмельницького, 37-в 

153.  

Про продаж гр. Кощею О. О. земельної ділянки несільськогосподарського 

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

Авіаконструктора Антонова, 3-в 

154.  

Про продаж гр. Чугаєвській К. І. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Соборна,152-ж 

155.  

Про продаж ФОП Сльозі Н. О. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Котляревського, 52 

156.  

Про продаж ТОВ «Релакс» земельної ділянки несільськогосподарського призначення, 

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

Антонова, 5 (раніше Ленінградська) 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

157.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 року №1905-28-VІІ 

в частині продовження терміну дії дозволу гр. Дружиніній О. І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/97 

158.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року №1908-28-

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

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м.Ірпінь, вул. Білокур, 1-с»  
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159.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 01.03.2018 року №3277-48-

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м.Ірпінь, вул. Чехова, 20-в»  

160.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 20.10.2016 року №1425-23-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Зінченко В. 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. Достоєвського, 

39-г» 

161.  
Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 11.04.2019 року №5080-66-

VІІ   

162.  
Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 11.04.2019 року №5081-66-

VІІ 

163.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.05.2019 року №5284-68-

VII «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» 

164.  Про визнання нечинними рішень Ірпінської міської ради згідно додатку №1 

 ПРО ВІДМОВУ 

165.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

166.  

Про розгляд заяви гр. Габрієль В. С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 

будівництва в м. Ірпінь 

167.  

Про розгляд заяви гр. Ахмедлі М. Х. о. про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 

Ново-Оскольська, 6-п 

168.  

Про розгляд заяви ФОП Олійник С. Ф. про встановлення особистого строкового 

сервітуту щодо земельних ділянок в м. Ірпінь по вул. Рильського, біля будинку № 5-в 

для зберігання автотранспортних засобів та господарського майданчику 

169.  
Про відмову ТОВ «Київоблпреса» в поновленні договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 15-а 

170.  

Про відмову ТОВ «Київоблпреса» в поновленні договору оренди земельної ділянки 

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

шосе 

171.  Різне 
 
 

 
 

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Страховського А. А.   

Секретарем лічильної комісії обрано – Пащинського О. С.  
 

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

секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

секретар ради: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 
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Ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок денний «За основу». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «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”-21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Виступав з депутатськими запитами Карпенко Б. В.  
 

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

секретар ради: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатські запити Карпенка 

Б. В. щодо створення робочої групи з затвердження порядку видачі актів 

депутатами Ірпінської міської ради та формування комісії з числа 

виконавчих органів Ірпінської міської ради для врегулювання ситуації, яка 

виникла у зв’язку з перекриттям проїзду та проходу по вулиці Григорія 

Сковороди. 

 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Не брав участь у голосуванні Олійник О. В.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про направлення депутатських запитів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Виступав Кухалейшвілі Л. Ю. – депутат Ірпінської міської ради. 

Після виступу залишив засідання. 

Загальний склад депутатів – 23. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, 

апарату ради та її виконавчого комітету 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін в 

структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Заборона забудови скверу по вул. Лісова, 

розбудова зони відпочинку площею 1,3 га» 
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  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Заборона забудови скверу по вул. Лісова, розбудова зони відпочинку 

площею 1,3 га»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо будівництва дороги та системи 

водовідведення по вулиці Молодіжна та ІІ-й  Північний тупик в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

будівництва дороги та системи водовідведення по вулиці Молодіжна та ІІ-й  

Північний тупик в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції про обов’язкові  відеотрансляції всіх сесій 

Ірпінської міської ради та виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції про 

обов’язкові  відеотрансляції всіх сесій Ірпінської міської ради та виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Створити сквер та спортивне поле на вул. 

Лісовій» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Створити сквер та спортивне поле на вул. Лісовій»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення 

підприємств, установ, організацій і їх трудових колективів, окремих 

громадян за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний 

розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-

2020 рр. 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення підприємств, установ, організацій і їх 

трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок у соціально-

економічний та культурний розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатку №1 та Додатку №2 Міської комплексної 

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

2016-2020 роки 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Додатку №1 та 

Додатку №2 Міської комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку об’єктів культурної спадщини в місті Ірпені 
 

  Доповідач: Антонюк А.І. – начальник відділу культури, національностей та 

релігій 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Переліку об’єктів 

культурної спадщини в місті Ірпені». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  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”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Міської 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

рр. 
 

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

населення 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

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

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

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

– 2020 роки 
 

  Доповідач: Кравчук А.В. – начальник КП «Ірпінське земельне кадастрове 

бюро» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

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

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на період 2018 – 2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про стан пенсійного забезпечення та легалізацію трудових відносин в місті 

Ірпінь 
 

  Доповідач: Марченко О.О. - начальник Ірпінського відділу обслуговування 

громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного 

управління Пенсійного фонду України у Київській області 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про стан пенсійного забезпечення та 

легалізацію трудових відносин в місті Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання Ірпінської 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

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

шостої сесії сьомого скликання Ірпінської міської ради  №1720-26-VII від 22 

грудня 2016 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та 

основних напрямків розвитку на 2020-2021 роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, 
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Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основних напрямків розвитку на 

2020-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження  договорів про  залучення коштів  замовників   

будівництва  об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь та 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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження  договорів про  

залучення коштів  замовників   будівництва  об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь та 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 змін в «Місцеву програму запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру чи 

терористичних проявів у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Костюк О.О.- начальник відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в «Місцеву програму 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру чи терористичних проявів у місті Ірпінь та селищах Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до місцевої Програми «Реалізації заходів щодо виконання 

Законів України  «Про оборону України», «Про військовий обов’язок та 

військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у місті 

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

  Доповідач: Костюк О.О.- начальник відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до місцевої Програми 

«Реалізації заходів щодо виконання Законів України  «Про оборону 

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

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

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки»». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської програми  навчання дітей плаванню в 

м.Ірпені на 2019 - 2021 роки  
 

  Доповідач: Білорус О.А.- начальник управління освіти і науки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

програми  навчання дітей плаванню в м.Ірпені на 2019 - 2021 роки ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської програми «Обдарована дитина» на 2016-2020 

роки 
 

  Доповідач: Білорус О.А.- начальник управління освіти і науки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської програми 

«Обдарована дитина» на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської програми «Успішний педагог» на 2017-2021 

роки 
 

  Доповідач: Білорус О.А.- начальник управління освіти і науки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської програми 

«Успішний педагог» на 2017-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про зміну назви Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Ірпінської міської ради Київської області 
 

  Доповідач: Білорус О.А.- начальник управління освіти і науки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про зміну назви Ірпінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Ірпінської міської ради Київської 

області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Ірпінського ліцею №3 Ірпінської міської ради 

Київської області та переведення ліцею на самостійний баланс 
 

  Доповідач: Білорус О.А.- начальник управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту Ірпінського 

ліцею №3 Ірпінської міської ради Київської області та переведення ліцею на 

самостійний баланс». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  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 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок єдиного податку в м. Ірпінь на 2020 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про встановлення ставок єдиного 

податку в м. Ірпінь на 2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про прийняття міжбюджетного трансферту з міського бюджету м Буча на 

виконання делегованих повноважень в галузі охорони здоров’я на 2020 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття міжбюджетного трансферту 

з міського бюджету м Буча на виконання делегованих повноважень в галузі 

охорони здоров’я на 2020 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння діяльності органу Державної 

казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ і 

бюджетів м. Ірпеня Київської області на 2019 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми сприяння 

діяльності органу Державної казначейської служби України в 

казначейському обслуговуванні установ і бюджетів м. Ірпеня Київської 

області на 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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28.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в 

новій редакції 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпінське земельно-

кадастрове бюро» Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» 

Ірпінської міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Ірпінська стоматологія» Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального некомерційного підприємства «Ірпінська стоматологія» 

Ірпінської міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програм 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програм». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

власності    
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  надання пільг щодо орендної плати 

за оренду об’єктів комунальної власності». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії   по розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 10 червня 2019 року 

№8/2019 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження протоколу засідання 

конкурсної  комісії   по розгляду питань про надання в оренду комунального 

майна від 10 червня 2019 року №8/2019». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

надані в оренду з конкурсу 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Ірпінь об’єктів державної власності, які під час приватизації не ввійшли до 

статутного капіталу  ПрАТ «Ірпіньмаш» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 5, «ПРОТИ» - 6, «УТРИМАЛИСЬ» - 11, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

36.  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”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу фінансувати роботи 

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

Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовників 

будівництва об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про внесенння змін до рішення шістдесят шостої сесії сьомого скликання 

Ірпінської міької ради Київської області №5048-66-VІІ від 11 квітня 2019 

року 
 

  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 внесенння змін до рішення 

шістдесят шостої сесії сьомого скликання Ірпінської міької ради Київської 

області №5048-66-VІІ від 11 квітня 2019 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Жовтану І. О. в тимчасове користуванняя земельної 

ділянкина підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Лисенка, 2-Т 
 

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

міста» 
 

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

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

тимчасове користуванняя земельної ділянкина підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Лисенка, 2-Т». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Жовтану І. О.  в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Лисенка, 2-Т 
 

  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. Жовтану І. О.  в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Лисенка, 2-Т». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Жовтану І. О.  в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 
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газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 60-Д 
 

  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. Жовтану І. О.  в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Київська, 60-Д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Жовтану І. О.  в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 60-Д 
 

  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. Жовтану І. О.  в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Київська, 60-Д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

в місті Ірпінь на 2017-2020 роки» 
 

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

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

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

роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Постіл В. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 7 
 

  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. Постіл В. В. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 
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7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ковальчук Г. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаража в м.Ірпінь, вул. Українська, 1 
 

  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. Ковальчук Г. В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Українська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Устименку Ю. С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Макаренка, 1-м 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Семеновій З. 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. Достоєвського, 7-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Семеновій З. 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. Достоєвського, 7-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Гунько П. 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. Варшавська, 93-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Гунько П. 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. Варшавська, 93-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Глінському Є. Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 26-в 
 

  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. Глінському Є. 

Г. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 26-

в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Підлісному Р. 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. Вишнева, 20-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 17, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Погонець В. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 39/1 
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  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. Погонець В. М. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 39/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Реваденко Т. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м.Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а/2 
 

  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. Реваденко Т. М. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 

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

3-а/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кірєєвій О. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/4 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

Ірпінь, вул. Ломоносова, 91-а 
 

  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. Казацькій І. М. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 91-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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56.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Корній Н. І. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м.Ірпінь, вул. Вериківського, 50-б 
 

  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. Корній Н. І. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Вериківського, 50-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Андрейку П. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

Ірпінь, вул. Варшавська, 49/8 
 

  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. Андрейку П. М. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 49/8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Охрімець І. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

а/105 
 

  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. Охрімець І. В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Авіаконструктора Антонова, 11-а/105». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПАТ «Київоблгаз» на виготовлення технічної 

документації і землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в користуванні в м. Ірпінь, 

вул. 8 Березня, 37 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПАТ «Київоблгаз» 

на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення 

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

знаходиться в користуванні в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 37». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу автокооперативу «Машторф» на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для обслуговування гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Садова, 96 та 61-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу автокооперативу 

«Машторф» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для обслуговування гаражів в м. Ірпінь, вул. Садова, 96 та 61-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному підприємству «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва і обслуговування паркингів та автостоянок на 

землях житлової та громадської забудови в м. Ірпінь по вул. Григорія 

Сковороди 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Комунальному 

підприємству «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування паркингів та автостоянок на землях житлової та громадської 

забудови в м. Ірпінь по вул. Григорія Сковороди». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

Ірпінь, вул. Незалежності, згідно додатку № 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
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земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 

згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

Ірпінь, вул. Житомирська, згідно додатку № 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Житомирська, 

згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

Ірпінь, вул. Федора Кричевського 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Федора 

Кричевського». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

Ірпінь, вул. Мінеральна 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 
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«Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Мінеральна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

м.Ірпінь, вул. О. Кошового, згідно додатку № 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м.Ірпінь, вул. О. Кошового, згідно 

додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

Ірпінь, вул. Північна 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Північна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

відведення земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва та обслуговування будівель торгівлі на для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства в м. Ірпінь, вул. Соборна, 195-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  надання дозволу  на  розроблення 
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Ірпінської міської 

ради, цільове призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі на для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

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

Соборна, 195-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      69. 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» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

      70. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Турчині Н. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Натана Рибака, 

6-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. Турчині Н. О. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь,  вул. Натана Рибака, 6-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Леонову В. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Миколи Носова, 

1-к 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь,  вул. Миколи Носова, 1-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бодні М. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. 6 Лінія, 17 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. 6 Лінія, 17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      73. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Зауліній Т. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 1 Травня, 19-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Зауліній Т. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. 1 Травня, 19-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      74. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сядро  Ю. П. проекту землеустрою та передачу 

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

вул. Університетська, 24 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сядро  Ю. П. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      75. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Новікову Г. М. проекту землеустрою та передачу 

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

вул. Виговського, 27 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Новікову Г. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального  садівництва в м. Ірпінь, вул. Виговського, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сирцову О. М. проекту землеустрою та передачу 

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

вул. Гоголя, 31-р 
 

  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. Сирцову О. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 31-р». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      77. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кошовцю М. В. проекту землеустрою та передачу 

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

садівничий кооператив «Берізка», ділянка № 49 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

колективного садівництва в м. Ірпінь, садівничий кооператив «Берізка», 

ділянка № 49». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      78. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шкодичу О. Ю. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/34 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/34». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мотилю В. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/30 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/30». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      80. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Епіку В. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/43 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/43». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      81. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Новіцькому Д. І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/50 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Новіцькому Д. І. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/50». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      82. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мельничуку А. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/9 
 

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

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

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      83. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ласому І. В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/19 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      84. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Животоку Р. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/20 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Животоку Р. О. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/20». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  85. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лобунцю Р. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва в м. 

Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/17 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Лобунцю Р. П. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  86. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Драшпулю Н. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  87. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Романенку Б. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/60 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Романенку Б. В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/60». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  88. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дмитренку С. Л. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/39 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дмитренку С. Л. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/39». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  89. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Побережному І. В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Варшавська, 106-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь,  вул. Миру, 2/23 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Миру, 2/23». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  91. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Донцю М. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Миру, 2/114 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Миру, 2/114». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  92. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Андрійчук Т. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь,  вул.Українська, 12-е/2 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Андрійчук Т. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул.Українська, 12-е/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  93. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Богомазу В. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 10/8 
 

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

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

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 10/8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  94. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Богомаз І. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 10/7 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 10/7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  95. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Герій О. Г. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Миру, 10/4 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Герій О. Г. проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Миру, 10/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  96. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Поліщуку С. І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 10/10 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Поліщуку С. І. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 10/10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  97. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Медвідь Г. С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/85 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Медвідь Г. С. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/85». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  98. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кармаліті Ю. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/10 
 

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

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

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  99. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Оголенко Н. Б. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/62 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Оголенко Н. Б. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/62». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Чимбуру О. С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 10/5 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 10/5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Левчуку В. Р. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Миру, 2/88 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Миру, 2/88». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Яблонському Р. С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Мечнікова, 102-у 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Яблонському Р. С. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 102-у». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Горьковій І. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь,вул. Соборна, 62 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ярмоленку І. С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 12-е/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ярмоленку І. С. 
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проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 12-е/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Заєць М. Д. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Полтавська, 64/19 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Заєць М. Д. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Полтавська, 64/19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Донченку І. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/36 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/36». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ляхович Н. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 16/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ляхович Н. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 16/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

108. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Павленку В. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/1 
 

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

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

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
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будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Єлховій А. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 10/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 10/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Поліщуку Д. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Степанівська, 18-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 18-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ярмоличу Д. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/25 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112. СЛУХАЛИ: Про затвердження Університету державної фіскальної служби України 

проекту землеустрою та надання земельної ділянки в постійне користування 

для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги в м. Ірпінь, вул. Садова, 45-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 14, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
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113. СЛУХАЛИ: Про затвердження Університету державної фіскальної служби України 

проекту землеустрою та надання земельної ділянки в постійне користування 

для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги в м. Ірпінь, вул. Садова, 45-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 15, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

114. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ільницькій Н. В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 6 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

115. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Підберезному В. І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 13-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 13-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шишалову О. В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 93 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шишалову О. В. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 93». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Штогрин Н. Т. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Ірпінь, провул. Михайлівський, 6 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Штогрин Н. Т. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, провул. Михайлівський, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ремез Т. 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. Північна, 79-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. Ремез Т. 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. Північна, 79-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

119. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бернатавічюсу В. В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 110 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бернатавічюсу В. 

В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 110». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Семко А. А. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництваі 

обслуговування житлового будинку, господарськихбудівель і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Квіткова, 20 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Семко А. А. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництваі обслуговування житлового будинку, 

господарськихбудівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Квіткова, 20». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

121. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Галямінській Л. С. технічноїдокументаціїіз 

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. Степанівська, 15 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Галямінській Л. С. 

технічноїдокументаціїіз 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. Степанівська, 15». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Альошкіній Л. М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 119-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Альошкіній Л. 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. Тургенівська, 119-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гончару І. В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Ірпінь, вул.Покровська, 22 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Борейку В. П., Борейко І. М., Цімку І. М., 

Цімку М. Є., Цімко Н. М., та Цімку Р. М. 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. Лесі Українки, 16 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Борейку 

В. П., Борейко І. М., Цімку І. М., Цімку М. Є., Цімко Н. М., та Цімку Р. М. 

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. Лесі Українки, 

16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

125. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Ямсі А. О., Ямсі О. В., Ямсі О. Ю. та Ямсі С. 

О. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 17-а 
 

  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 затвердження громадянам Ямсі А. 

О., Ямсі О. В., Ямсі О. Ю. та Ямсі С. О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 17-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

126. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Джужі  Н. О. та Джужі  Д. О. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Дем’яна Попова, 7 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Джужі  Н. 

О. та Джужі  Д. О. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Дем’яна Попова, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

127. 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”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

128. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Марченко Г. М. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 71 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Марченко Г. М. у 
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власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 71». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Глушаєвій О. О. земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Глушаєвій О. О. 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

130. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ковальчук Л. П.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Чехова, 6-е 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 9, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 8, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

131. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ковальчук Л. П.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 25-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 6, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 12, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

132. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бокочу М. І. 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. 9 Лінія,1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бокочу М. І. 
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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. 9 Лінія,1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

133. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бокочу М. І. 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. 9 Лінія,1/2 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бокочу М. І. 

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. 9 Лінія,1/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

134. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кудіновій К. М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

з будівництва індивідуальних гаражів на будівництво та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. З.Алієвої 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1, 

 
 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуальних гаражів на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. З.Алієвої». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

135. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Щербині П. М.  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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Щербині П. М.  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         50 
 

індивідуальних гаражів на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в 

м. Ірпінь, вул. Шевченка». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

136. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Євростандарт-С» договору оренди земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в 

м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Євростандарт-С» 

договору оренди земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. 

Покровська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

137. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Барташевич О. Ф. договору оренди земельної ділянки 

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

Котляревського, 52-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Барташевич О. Ф. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 52-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

138. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Київоблпреса» договору оренди земельної ділянки 

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

Грибоєдова 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Київоблпреса» 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

139. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Київоблпреса» договору оренди земельної ділянки 

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

Центральній 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Київоблпреса» 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

140. СЛУХАЛИ: Про поновлення МП «Будрем» договору оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива,1-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення МП «Будрем» договору 

оренди земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива,1-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

141. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Магазин-201» договору оренди земельної ділянки для 

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

Шевченка,16 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Магазин-201» 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь,вул. Шевченка,16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

142. СЛУХАЛИ: Про поновлення ПП «Прогрес-Т» договору оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  в 

м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-и 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ПП «Прогрес-Т» 

договору оренди земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. 

Покровська, 1-и». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

143. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Нетецькому С. К. дії договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. 

О.Кошового (біля садиби №12) 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Нетецькому С. К. 

дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну 

ділянку в м. Ірпінь по вул. О.Кошового (біля садиби №12)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

144. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Чупирі М. О. на розміщення тимчасової споруди 

– торговельного павільйону в м. Ірпінь по вул. Центральній, навпроти буд. 

№6-г/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Чупирі М. О. 

на розміщення тимчасової споруди – торговельного павільйону в м. Ірпінь по 

вул. Центральній, навпроти буд. №6-г/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

145. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Сегеді С.Ю. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по  вул. 

Університетській 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Сегеді С.Ю. 

на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь по  вул. Університетській». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

146. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору особистого строкового сервітуту №80 від 

05.07.2018 р., укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Довганич 

А. С. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до договору 

особистого строкового сервітуту №80 від 05.07.2018 р., укладеного між 

Ірпінською міською радою та ФОП Довганич А. С.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

147. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору особистого строкового сервітуту №81 від 

05.07.2018 р., укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Довганич 

А.С. 
 

  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 до договору 

особистого строкового сервітуту №81 від 05.07.2018 р., укладеного між 

Ірпінською міською радою та ФОП Довганич А.С.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

148. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту №24 від 25.05.2017 р., укладеного між Ірпінською міською радою 

та гр. Пєшим В. А. відносно земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. 

Університетська 
 

  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 про 

встановлення особистого строкового сервітуту №24 від 25.05.2017 р., 

укладеного між Ірпінською міською радою та гр. Пєшим В. А. відносно 

земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Університетська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

149. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту №281 від 09.12.2016 року, укладеного між Ірпінською міською 

радою та МПП «Рада» відносно земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Миру 

(біля будинку № 16) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору про 

встановлення особистого строкового сервітуту №281 від 09.12.2016 року, 

укладеного між Ірпінською міською радою та МПП «Рада» відносно 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

150. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Галенко С. В. на викуп земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Центральна 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Галенко С. В. 

на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Центральна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

151. СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Івасюку І. М. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Ярославська, 13 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ФОП Івасюку І. М. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 13». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

152. СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Сироватці П. В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Богдана Хмельницького, 37-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж гр. Сироватці П. В. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Богдана Хмельницького, 37-

в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

153. СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Кощею О. О. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 3-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж гр. Кощею О. О. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

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

3-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

154. СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Чугаєвській К. І. земельної ділянки несільського-

сподарського призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди 

в м. Ірпінь, вул. Соборна,152-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж гр. Чугаєвській К. І. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Соборна,152-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

155. СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Сльозі Н. О. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 
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вул. Котляревського, 52 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ФОП Сльозі Н. О. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 52». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

156. СЛУХАЛИ: Про продаж ТОВ «Релакс» земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 5 (раніше Ленінградська) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ТОВ «Релакс» земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

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

5 (раніше Ленінградська)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

№1905-28-VІІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Дружиніній О. 

І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

2/97 
 

  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 23.02.2017 року №1905-28-VІІ в частині продовження 

терміну дії дозволу гр. Дружиніній О. І. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/97». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 
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міської  ради від 23.02.2017 року №1908-28-VІІ  «Про надання дозволу гр. 

Дріжденку Я. І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м.Ірпінь, вул. Білокур, 1-с». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

№3277-48-VІІ  «Про надання дозволу гр. Белі О. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м.Ірпінь, вул. Чехова, 20-в» 
 

  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 №3277-48-VІІ  «Про надання дозволу гр. 

Белі О. М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Чехова, 20-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

160. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 20.10.2016 року 

№1425-23-VІІ «Про надання дозволу гр. Зінченко В. 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. Достоєвського, 39-г» 
 

  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 20.10.2016 року №1425-23-VІІ  «Про надання дозволу гр. 

Зінченко В. 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. Достоєвського, 39-

г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

161. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 11.04.2019 року 

№5080-66-VІІ 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 11.04.2019 року №5080-66-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

162. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 11.04.2019 року 
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№5081-66-VІІ 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 11.04.2019 року №5081-66-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

163. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.05.2019 року 

№5284-68-VII «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”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 23.05.2019 року №5284-68-VII «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 
 

164. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинними рішень Ірпінської міської ради згідно додатку №1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинними рішень 

Ірпінської міської ради згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

165. 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» - 1, 

«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 
 

166. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Габрієль В. С. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
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індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Габрієль В. С. про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     167. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Ахмедлі М. Х. о. про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-п 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Ахмедлі М. Х. о. 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

6-п». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

    168. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви ФОП Олійник С. Ф. про встановлення особистого 

строкового сервітуту щодо земельних ділянок в м. Ірпінь по вул. Рильського, 

біля будинку №5-в для зберігання автотранспортних засобів та 

господарського майданчику 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви ФОП Олійник С. Ф. 

про встановлення особистого строкового сервітуту щодо земельних ділянок в 

м. Ірпінь по вул. Рильського, біля будинку №5-в для зберігання 

автотранспортних засобів та господарського майданчику». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

    169. СЛУХАЛИ: Про відмову ТОВ «Київоблпреса» в поновленні договору оренди земельної 

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

Шевченка, 15-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про відмову ТОВ «Київоблпреса» в 

поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 15-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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    170. СЛУХАЛИ: Про відмову ТОВ «Київоблпреса» в поновленні договору оренди земельної 

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

Гостомельське шосе 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про відмову ТОВ «Київоблпреса» в 

поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую шістдесят дев’яту сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 
 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                           А. В. Попсуй                                   
 


