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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  
 
13 лютого 2020 р.                                                             м. Ірпінь 
  

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 19 депутатів 
 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М. 

2.  Денисенко Ю. О.  

3.  Захлюпаний В. М.  

4.  Король П. П.  

5.  Кухалейшвілі Л. Ю. 

6.  Лехман І. Л.  

7.  Мельничук Б. О. 

8.  Носков С. І. 

9.  Оверко І. І.  

10.  Олійнич О. Р.  

11.  Панасюк І. В.  

12.  Пікулик В. С.  

13.  Попсуй А. В.  

14.  Севастьянова О. В.  

15.  Страховський А. А. 

16.  Чайка Г. Г. 

17.  Шевченко М. І.  

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

установ, підприємств та організацій міста, керівники та актив об’єднань громадян у місті, 
представники громадськості, депутати обласної ради, засоби масової інформації. 
              

Головує на сесії виконуючий обов’язки Ірпінського міського голови Літвинов Андрій 

Вікторович. 

 
       Лічильна комісія:      Пащинський Олександр Сергійович,  

 

                                            Олійник Олексій Володимирович, 
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                                            Слюсаренко Богдан Олександрович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17,  „ПРОТИ” –  0, „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 
      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
Лічильну комісію не обрано. 
 

Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради: 
Ставлю на повторне голосування питання про обрання лічильної комісії. 
  

       ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 18,  „ПРОТИ” –  0, „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 
      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
Лічильну комісію не обрано. 
 

Зареєструвався Пікулик В. С.  
Загальний склад депутатів – 20. 
 

Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради: 
В зв’язку з тим, що подальше проведення сесійного засідання неможливе, оголошується перерва. 
Про дату і час продовження сесійного засідання Вас буде повідомлено додатково. 
 
 
Продовження сесійного засідання 19 лютого 2020 року. 
 

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 25 депутатів 
 
 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М. 

2.  Глиняний С. М.  

3.  Карпенко Б. В.  

4.  Кухалейшвілі Л. Ю. 

5.  Мельничук Б. О. 

6.  Миронюк Ю. М.  

7.  Носков С. І. 

8.  Панасюк І. В.  

9.  Севастьянова О. В.  

10.  Страховський А. А. 

11.  Чайка Г. Г. 

 
       Лічильна комісія:      Пащинський Олександр Сергійович,  

 

                                            Олійник Олексій Володимирович, 

 

                                            Слюсаренко Богдан Олександрович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 24,  „ПРОТИ” –  0, „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 
      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1.  Депутатські запити 
 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Ірпеня» 

 Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 

3.  

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 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

4.  
Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 
19.12.2019 року №6105-76-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік» 

5.  
Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет міста Ірпінь на 
2020-2023 роки» 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління 

6.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Муніципальна варта» 
Ірпінської міської ради в новій редакції 

7.  
Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 19 грудня 2019 року 
№6120-76-VII «Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг 
територіальної громади  м. Ірпінь у 2020 році» 

8.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії  з розгляду питань про 
надання в оренду комунального майна від 10 лютого 2020 року №1/2020 

9.  
Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 
оренду з конкурсу 

10.  
Про затвердження Статуту комунального виробничого підприємства громадського 
харчування Ірпінської міської ради в новій редакції 

11.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління благоустрою 
міста» Ірпінської міської ради Київської області в новій редакції та внесення змін до 
видів економічної діяльності комунального підприємства 

12.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського 
бюджету, на баланс Коцюбинської селищної ради, КП «УЖКГ «Ірпінь»,  
КП «Управління благоустрою міста» 

13.  
Про надання дозволу виконавчому комітету Ірпінської міської ради на передачу 
транспортного засобу 

14.  
Про припинення шляхом ліквідації комунального підприємства "Ірпінське бюро 
технічної інвентаризації" Ірпінської міської ради 

15.  Про затвердження ліквідаційного балансу 
16.  Про передачу проектної документації 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М. – начальник відділу 

17.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних ділянок в 
м. Ірпінь, по вул. Садова, 36, 36-а 

18.  
Про надання дозволу Громадській раді учасників Антитерористичної операції при 
Ірпінському міському голові на розробку детального плану території земельних 
ділянок по вул. 11 Лінія в м. Ірпінь 
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Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

19.  
Про надання дозволу гр. Целік О. Р. на встановлення особистого строкового сервітуту 
на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. 
Ірпінь, вул. В. Павленка, 36, 36-а, 36-б, 36-в, 36-г, 36-д 

20.  
Про надання дозволу гр. Тиванюк О. Я. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж каналізації за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 92, 92/1, 92/19-а 

21.  
Про надання дозволу гр. Нікітіну Д. Т. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 11 

22.  
Про надання дозволу гр. Любушкіній Н. М. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 2-а 

23.  
Про надання гр. Гасимову Руфату Рамізу оглу на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 
водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 31, 33, 33-а 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

24.  
Про надання дозволу гр. Корніцькій О. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 79-в 

25.  

Про надання дозволу гр. Копитіній Н. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, 
вул. Давидчука, 52-а 

26.  
Про надання дозволу гр. Охріменку М. 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. Полтавська, 47-а/1 

27.  
Про надання дозволу гр. Баженовій Я. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Університетська, 24-в 

28.  
Про надання дозволу гр. Андрійцю Є. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
вул. Північна, 22/7 

29.  
Про надання дозволу гр. Копєйкіну В. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 
м. Ірпінь, вул. Українська 

30.  
Про надання дозволу гр. Глушаненко В. Б. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 
м. Ірпінь, вул. Северинівська, 120-г/1 

31.  
Про надання дозволу гр. Мостіпан Н. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 
м. Ірпінь, вул. Українська, 12-д/1 

32.  
Про надання дозволу гр. Іздебскій Н. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 
м. Ірпінь, вул. Українська, 12-д/2 

33.  
Про надання дозволу гр. Тудорашку К. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь 
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34.  
Про надання дозволу ПП «Доміно» на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі в м. Ірпінь  

35.  
Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування в м. Ірпінь 

36.  

Про надання дозволу комунально-побутовому підприємству «Теплоенергопостач» 
Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (котельня) в  
м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 6 

37.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки Ірпінської міської ради, яка знаходиться за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди,11 

38.  
Про надання згоди ТОВ фірма «Марія» на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/1 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  

ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

39.  
Про затвердження гр. Камаєвій-Кравчук Л. В. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель  і споруд   в м. Ірпінь, вул. Некрасова, 3 

40.  
Про затвердження гр. Гуньку П. В. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 93-б 

41.  
Про затвердження гр. Волошенюку І. І. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель  і споруд   в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 75-б 

42.  
Про затвердження гр. Пацюку О. Д. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 24 

43.  
Про затвердження гр. Дерзській Т. В. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 1 

44.  
Про затвердження гр. Черкай Ю. С. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Тургенівська, 61 

45.  
Про затвердження гр. Зибцевій Г. П. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
 вул. Полтавська, 64/127 

46.  
Про затвердження гр. Липовій К. Б. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
вул. Северинівська, 129-д 

47.  
Про затвердження гр. Савельєву О. М. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
 вул. Северинівська, 11-а 

48.  
Про затвердження гр. Ступаку В. Л. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
вул. Полтавська, 64/137 

49.  
Про затвердження гр. Скарбенчуку В. М. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
 вул. Авіаконструктора Антонова, 25/1 

50.  Про затвердження гр. Безобчуку Д. С. проекту землеустрою та передачу земельної 
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ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
 вул. Авіаконструктора Антонова, 25/5 

51.  
Про затвердження гр. Соколовій Г. К. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
 вул. Авіаконструктора Антонова, 25/6 

52.  
Про затвердження гр. Кривобоку В. М. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
вул. Авіаконструктора Антонова, 25/8 

53.  
Про затвердження гр. Гаращенко Л. Ф. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
вул. Авіаконструктора Антонова, 25/10 

54.  
Про затвердження гр. Андрусенку Д. М. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
 вул. Авіаконструктора Антонова, 25/14 

55.  
Про затвердження гр. Самойленку В. С. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. 
Авіаконструктора Антонова, 25/15 

56.  
Про затвердження гр. Горбаніній Г. М. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  
вул. Авіаконструктора Антонова, 25/16 

57.  
Про затвердження гр. Шевченку Я. М. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
вул. Авіаконструктора Антонова, 25/18 

58.  
Про затвердження гр. Мілевському О. П. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
вул. Авіаконструктора Антонова, 25/21 

59.  
Про затвердження гр. Максименку С. А. проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Авіаконструктора Антонова, 25/22 

60.  
Про затвердження громадянам проектів землеустрою та передачу земельних ділянок у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

61.  

Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 9/14 

62.  

Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 2/13 

63.  

Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Донецька, 9/28 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
ТА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

64.  

Про затвердження гр. Дерзському І. 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. Макаренка, 2-в/1 

65.  
Про затвердження гр. Сидоренко Г. С. технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
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у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Троїцька, 15-а 

66.  

Про затвердження гр. Герасимчук Я.О.  технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, провул. Річковий, 10 

67.  

Про затвердження гр. Оболєнському О. 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. Озерна, 67 

68.  

Про затвердження гр. Івашкевич Я. К. 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. Північний, 10-а  

69.  

Про затвердження гр. Талдикіну В. Є. 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. Д. Попова, 6 

70.  

Про затвердження гр. Штогрину А. 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. Сім’ї  Сосніних, 12 

71.  

Про затвердження гр. Колотинській 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. Личака, 12 

72.  

Про затвердження громадянам Підопригорі Л. М. та Кириленко О. 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, провул. Київський, 19 

73.  

Про затвердження громадянам Шмагун О. С. та Шмагун М. С. технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, 
вул. Авіаконструктора Антонова, 26-а 

74.  

Про затвердження громадянам Дугіній Л. М., Тугай Л. А., Дугіну Д. А. Ханкок Т. О. 
Сухіній І. А., Дугіну О. С., Дугіну М. С. та Дугіній Т. А. 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. 
8 Березня, 2 

75.  

Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу в постійне користування для будівництва та 
експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд в м. Ірпінь, 
вул. Федора Кричевського, 7 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ  

ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, 
ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

76.  Про затвердження ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний 
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фонд «СМАЙЛ ІНВЕСТ» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на  будівництво 
та  обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 5 

77.  

Про затвердження ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний 
фонд «СМАЙЛ ІНВЕСТ» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на  будівництво 
та  обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Поповича, 3 

78.  

Про затвердження ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний 
фонд «СМАЙЛ ІНВЕСТ» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 
селянського господарства на будівництво та  обслуговування будівель торгівлі в 
м. Ірпінь, вул. Поповича, 3 

79.  

Про затвердження ФОП Куровській О. М. проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки з будівництва індивідуальних гаражів на будівництво і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка перебуває в 
користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25 

80.  

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 

81.  

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 

82.  

Про затвердження гр. Царьовій Т. С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 
індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури в м. Ірпінь 

83.  

Про затвердження гр. Куровському М. Б. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 
особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Північна 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

84.  
Про надання ФОП Довганич А. С. земельної ділянки в користування на умовах оренди 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 
Авіаконструктора Антонова, 10-б 

85.  
Про надання ФОП Довганич А. С. земельної ділянки в користування на умовах оренди 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 
Авіаконструктора Антонова, 10-а 

86.  
Про поновлення ТОВ «ДЕКСМІН» договору оренди земельної ділянки для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 

87.  
Про припинення дії договору оренди земельної ділянки  від 16.05.2019 р., укладеного 
між гр. Павшенко В. М. та  ТОВ «Бучанське-техно»  

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

88.  
Про внесення змін в додаток №1 до рішення  Ірпінської міської ради від 29.05.2018 
року №3751-51-VІІ «Про надання юридичним та фізичним особам дозволів на 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в 
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м. Ірпінь, згідно додатку №1» 

89.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 17.12.2015 року 
№263-5-VІІ та підпункту 2 пункту 1 рішення від 24.01.2019 року №4772-63-VII 

90.  
Про внесення змін в додаток №1 до рішення Ірпінської міської ради від 19.12.2019 
року №6160-76-VII 

 ПРО ВІДМОВУ 

91.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

92.  Різне  
 
 

  

Олійник О. В. – депутат Ірпінської міської ради: 
Зачитує протокол лічильної комісії. 
Головою лічильної комісії обрано – Пащинського О. С. 
Секретарем лічильної комісії обрано – Олійника О. В. 
 

Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради: 
Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради: 
Переходимо до розгляду порядку денного. 
Ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок денний «За основу». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

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

Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради: 
Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

Зареєструвався Карпенко Б. В.  
Загальний склад депутатів – 26. 

 

Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради: 
Пропоную зняти з порядку денного питання : «Про надання дозволу гр. Баженовій Я. С. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 
Ірпінь, вул. Університетська, 24-в». 
 

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

Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради: 
Пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин 
міста Ірпеня» 
 

  Доповідач: Негреша Д. М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ірпеня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  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”- 24, «ПРОТИ» - 1, «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 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання 
від 19.12.2019 року №6105-76-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 76-ї сесії 
Ірпінської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019 року №6105-76-VІІ «Про 
міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет міста 
Ірпінь на 2020-2023 роки» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження міської цільової 
програми «Громадський бюджет міста Ірпінь на 2020-2023 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Муніципальна 
варта» Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 1, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 21, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 19 
грудня 2019 року №6120-76-VII «Про визначення виконавців житлово-
комунальних послуг територіальної громади  м. Ірпінь у 2020 році» 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії 
Ірпінської міської ради від 19 грудня 2019 року №6120-76-VII «Про 
визначення виконавців житлово-комунальних послуг територіальної 
громади  м. Ірпінь у 2020 році»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії   з розгляду 
питань про надання в оренду комунального майнавід 10 лютого 2020 року 
№1/2020 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження протоколу засідання 
конкурсної  комісії   з розгляду питань про надання в оренду комунального 
майнавід 10 лютого 2020 року №1/2020». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути 
надані в оренду з конкурсу 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального виробничого підприємства 
громадського харчування Ірпінської міської ради в новій редакції 
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  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту комунального 
виробничого підприємства громадського харчування Ірпінської міської ради в 
новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління 
благоустрою міста» Ірпінської міської ради Київської області в новій редакції 
та внесення змін до видів економічної діяльності комунального підприємства 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту комунального 
підприємства «Управління благоустрою міста» Ірпінської міської ради 
Київської області в новій редакції та внесення змін до видів економічної 
діяльності комунального підприємства». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок 
коштів міського бюджету, на баланс Коцюбинської селищної ради, КП 
«УЖКГ «Ірпінь», КП «Управління благоустрою міста» 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатну передачу з балансу 
виконавчого комітету Ірпінської міської ради фактичних витрат по 
капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського бюджету, на 
баланс Коцюбинської селищної ради, КП «УЖКГ «Ірпінь»,  
КП «Управління благоустрою міста»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу виконавчому комітету Ірпінської міської ради на 
передачу транспортного засобу 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу виконавчому 
комітету Ірпінської міської ради на передачу транспортного засобу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про припинення шляхом ліквідації комунального підприємства "Ірпінське 
бюро технічної інвентаризації" Ірпінської міської ради 
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  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення шляхом ліквідації 
комунального підприємства "Ірпінське бюро технічної інвентаризації" 
Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ліквідаційного балансу 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ліквідаційного 
балансу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про передачу проектної документації 
 

  Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу проектної документації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних 
ділянок в м. Ірпінь, по вул. Садова, 36, 36-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку 
детального плану території земельних ділянок в м. Ірпінь,  
по вул. Садова, 36, 36-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Громадській раді учасників Антитерористичної операції 
при Ірпінському міському голові на розробку детального плану території 
земельних ділянок по вул. 11 Лінія в м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Громадській раді 
учасників Антитерористичної операції при Ірпінському міському голові на 
розробку детального плану території земельних ділянок по вул. 11 Лінія в м. 
Ірпінь». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Целік О. Р. на встановлення особистого строкового 
сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. В. Павленка, 36, 36-а, 36-б, 36-в, 
36-г, 36-д 
 

  Доповідач: Прибилова Ю.А.- начальник КП «Управління благоустрою міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Целік О. Р. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь,  
вул. В. Павленка, 36, 36-а, 36-б, 36-в, 36-г, 36-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Тиванюк О. Я. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 92, 92/1, 92/19-а 
 

  Доповідач: Прибилова Ю.А.- начальник КП «Управління благоустрою міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Тиванюк О. Я. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
прокладання зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь,  
вул. Соборна, 92, 92/1, 92/19-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Нікітіну Д. Т. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 11 
 

  Доповідач: Прибилова Ю.А.- начальник КП «Управління благоустрою міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Нікітіну Д. Т. на 
встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 
Мечнікова, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Любушкіній Н. М. на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 2-а 
 

  Доповідач: Прибилова Ю.А.- начальник КП «Управління благоустрою міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Любушкіній Н. 
М. на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 
прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 
Українська, 2-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гасимову Руфату Рамізу оглу на встановлення особистого 
строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 
водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь,  
вул. Садова, 31, 33, 33-а 
 

  Доповідач: Прибилова Ю.А.- начальник КП «Управління благоустрою міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Гасимову Руфату Рамізу 
оглу на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку 
для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 31, 33, 33-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Корніцькій О. В. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Київська, 79-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Корніцькій О. В. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 79-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Копитіній Н. С. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 52-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Копитіній Н. С. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
користування на умовах оренди для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 52-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Охріменку М. В. на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Полтавська, 47-а/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 2, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 21, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Андрійцю Є. М. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/7 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Андрійцю Є. М. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Копєйкіну В. В. на розроблення проекту 
землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Копєйкіну В. В. 
на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Українська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Глушаненко В. Б. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 120-г/1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Глушаненко В. Б. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 
Северинівська, 120-г/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мостіпан Н. В. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
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індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 12-д/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Мостіпан Н. В. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 
12-д/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Іздебскій Н. В. на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 12-д/2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Іздебскій Н. В. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  
вул. Українська, 12-д/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Тудорашку К. М. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Тудорашку К. М. 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПП «Доміно» на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПП «Доміно» на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській міській 
раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 
обслуговування в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунально-побутовому підприємству 
«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури (котельня) в  м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 6 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунально-
побутовому підприємству «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (котельня) в  
м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки Ірпінської міської ради, яка 
знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди, 11 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
Ірпінської міської ради, яка знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Григорія 
Сковороди, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди ТОВ фірма «Марія» на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди ТОВ фірма «Марія» на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Ірпінь,  
вул. Соборна, 1/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Камаєвій-Кравчук Л. В. проекту землеустрою та 
передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь,  
вул. Некрасова, 3 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Камаєвій-Кравчук 
Л. В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 
споруд в м. Ірпінь, вул. Некрасова, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гуньку П. В. проекту землеустрою та передачу 
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”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гуньку П. В. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 93-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Волошенюку І. І. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель  і споруд   в м. Ірпінь,  
вул. Тургенівська, 75-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Волошенюку І. І. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 
споруд   в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 75-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пацюку О. Д. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
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вул. Північна, 24 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пацюку О. Д. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дерзській Т. В. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
вул. Чайковського, 1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дерзській Т. В. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Черкай Ю. С. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 
Ірпінь, вул. Тургенівська, 61 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Черкай Ю. С. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 61». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Зибцевій Г. П. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь,  вул. Полтавська, 64/127 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Зибцевій Г. П. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Полтавська, 64/127». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Липовій К. Б. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Северинівська, 129-д 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Липовій К. Б. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Савельєву О. М. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь,  вул. Северинівська, 11-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Савельєву О. М. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ступаку В. Л. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Полтавська, 64/137 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ступаку В. Л. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/137». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скарбенчуку В. М. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова, 25/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скарбенчуку В. М. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Безобчуку Д. С. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова, 25/5 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Безобчуку Д. С. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Соколовій Г. К. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/6 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Соколовій Г. К. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кривобоку В. М. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/8 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кривобоку В. М. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гаращенко Л. Ф. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/10 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гаращенко Л. Ф. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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53. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Андрусенку Д. М. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова, 25/14 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Андрусенку Д. М. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/14». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Самойленку В. С.проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова, 25/15 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Самойленку В. 
С.проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/15». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Горбаніній Г. М. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/16 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Горбаніній Г. М. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шевченку Я. М. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/18 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шевченку Я. М. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 



                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                         25 
 

Антонова, 25/18». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мілевському О. П. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/21 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мілевському О. П. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/21». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Максименку С. А. проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/22 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Максименку С. А. 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 
Антонова, 25/22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам проектів землеустрою та передачу земельних 
ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, згідно 
додатку №1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам проектів 
землеустрою та передачу земельних ділянок у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60. СЛУХАЛИ: Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 9/14 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 



                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                         26 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження комунальному 
підприємству «Ірпіньводоканал» проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки в постійне користування  для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в м. 
Ірпінь, вул. 9 Лінія, 9/14». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61. СЛУХАЛИ: Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 2/13 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження комунальному 
підприємству «Ірпіньводоканал» проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в м. 
Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 2/13». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62. СЛУХАЛИ: Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» проекту 
землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Донецька, 9/28 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження комунальному 
підприємству «Ірпіньводоканал» проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в м. 
Ірпінь, вул. Донецька, 9/28». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дерзському І. 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. Макаренка, 2-в/1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дерзському І. М. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної 
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ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Макаренка, 2-в/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сидоренко Г. С. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Троїцька, 15-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сидоренко Г. С. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Троїцька, 15-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Герасимчук Я. О. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 
Ірпінь, провул. Річковий, 10 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Герасимчук Я. О.  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Річковий, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Оболєнському О. 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. Озерна, 67 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Оболєнському О. 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. Озерна, 67». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      67. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Івашкевич Я. К. 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. Північний, 10-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Івашкевич Я. К. 
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. Північний, 10-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      68. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Талдикіну В. Є. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянкив натурі (на 
місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Д. Попова, 6 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Талдикіну В. Є. 
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. Д. Попова, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      69. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Штогрину А. 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. Сім’ї  Сосніних, 12 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Штогрину А. 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 житловогобудинку, господарських 
будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Сім’ї  Сосніних, 12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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      70. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Колотинській 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. Личака, 12 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Колотинській 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. Личака, 12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Підопригорі Л. М. та Кириленко О. 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, провул. Київський, 19 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 
Підопригорі Л. М. та Кириленко О. 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, провул. Київський, 19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Шмагун О.С. та Шмагун М.С. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у спільну сумісну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 
26-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Шмагун 
О.С. та Шмагун М.С. технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 26-а». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      73. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Дугіній Л. М., Тугай Л. А., Дугіну Д. А. Ханкок 
Т. О. Сухіній І. А., Дугіну О. С., Дугіну М. С. та Дугіній Т. А. 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. 8 Березня, 2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 19, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

      74. СЛУХАЛИ: Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в постійне користування для 
будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних 
споруд  в м. Ірпінь, вул. Федора Кричевського, 7 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження комунальному 
підприємству «Ірпіньводоканал» технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу в постійне користування для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд  в м. Ірпінь, вул. Федора 
Кричевського, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      75. СЛУХАЛИ: Про затвердження ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд «СМАЙЛ ІНВЕСТ» проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 
змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  на  будівництво та  обслуговування будівель торгівлі в м. 
Ірпінь, вул. Чайковського, 5 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ПАТ «Закритий 
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СМАЙЛ ІНВЕСТ» 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 
цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд  на  будівництво та  
обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про затвердження ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд «СМАЙЛ ІНВЕСТ» проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 
змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  на  будівництво та  обслуговування будівель торгівлі в м. 
Ірпінь, вул. Поповича, 3 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ПАТ «Закритий 
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СМАЙЛ ІНВЕСТ» 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 
цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд  на  будівництво 
та  обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Поповича, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      77. СЛУХАЛИ: Про затвердження ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд «СМАЙЛ ІНВЕСТ» проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 
змінюється з ведення особистого селянського господарства на будівництво та  
обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Поповича, 3 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ПАТ «Закритий 
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СМАЙЛ ІНВЕСТ» 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 
цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 
господарства на будівництво та  обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 
вул. Поповича, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      78. СЛУХАЛИ: Про затвердження ФОП Куровській О. М. проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки з будівництва індивідуальних 
гаражів на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, яка перебуває в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 
вул. Тургенівська, 25 
 

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

Куровський М. Б. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 
нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ФОП Куровській О. М. 
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з 
будівництва індивідуальних гаражів на будівництво і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка перебуває в 
користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. 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”- 15, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

      80. 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”- 14, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 6, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

      81. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Царьовій Т. С. проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 
будівництва індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Царьовій Т. С.  
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 
цільове призначення якої змінюється з будівництва індивідуального гаражу на 
будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      82. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Куровському М. Б. проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянкиприватної власності, цільове призначення якої 
змінюється з ведення особистого селянського господарства на будівництво і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Ірпінь, вул. Північна 
 

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

Куровський М. Б. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 
нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Куровському М. Б. 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 
цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 
господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      83. СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Довганич А. С. земельної ділянки в користування на 
умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 10-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Довганич А. С. 
земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 
10-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      84. СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Довганич А. С. земельної ділянки в користування на 
умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 
Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 10-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Довганич А. С. 
земельної ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 
10-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  85. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «ДЕКСМІН» договору оренди земельної ділянки для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд будівельних організацій та підприємств в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «ДЕКСМІН» 
договору оренди земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 
підприємств в м. Ірпінь,  вул. Покровська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  86. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 16.05.2019 р., 
укладеного між гр. Павшенко В. М. та  ТОВ «Бучанське-техно»  
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору оренди 
земельної ділянки  від 16.05.2019 р., укладеного між гр. Павшенко В. М. та  
ТОВ «Бучанське-техно». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  87. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток №1 до рішення Ірпінської міської ради від 
29.05.2018 року №3751-51-VІІ «Про надання юридичним та фізичним особам 
дозволів на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності в м. Ірпінь, згідно додатку №1» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в додаток №1 до 
рішення Ірпінської міської ради від 29.05.2018 року №3751-51-VІІ «Про 
надання юридичним та фізичним особам дозволів на розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Ірпінь, згідно 
додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  88. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 
17.12.2015 року №263-5-VІІ та підпункту 2 пункту 1 рішення від 24.01.2019 
року №4772-63-VII 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинним пункту 2 рішення 
Ірпінської міської ради від 17.12.2015 року №263-5-VІІ та підпункту 2 пункту 
1 рішення від 24.01.2019 року №4772-63-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  89. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток №1 до рішення Ірпінської міської ради від 
19.12.2019 року №6160-76-VII 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в додаток №1 до 
рішення Ірпінської міської ради від 19.12.2019 року №6160-76-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  90. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, 
згідно додатку №1 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

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 
 

  Літвинов А. В. – в. о. міського голови - 
секретар ради:  
Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 
Оголошую сімдесят восьму сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 
закритою. 
 

 
 
 
В. о. міського голови –  
секретар ради                                                                      Андрій ЛІТВИНОВ 
 


