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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 

Вісімдесят друга сесія VII-го скликання 
 

«25» червня 2020 року 

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 щодо невідкладного відкриття медзакладу на Лісовій у 

смт Коцюбинське через пандемію 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  
Про розгляд електронної петиції щодо шкідливих викидів в Коцюбинському в часи 

пандемії: вимагаємо провести перевірку підприємств, які шкодять здоров’ю громади 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  Про розгляд електронної петиції щодо відновлення охорони парку Покровський 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  
Про розгляд електронної петиції щодо державної загальноосвітньої школи та дитячого 

садочку в районі Синергії 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

7.  
Про розгляд електронної петиції щодо відновлення теплиці на території 18 школи для 

інтерактивних уроків біології та заощадження бюджету громади на озелененні 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

8.  
Про розгляд електронної петиції щодо заборони фотопослуг та жебракування з 

тваринами та птахами в Ірпені 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

9.  
Про розгляд електронної петиції щодо реанімації дитячих таборів та створення 

дитсадочків 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

10.  Про розгляд електронної петиції щодо закриття КП «Муніципальна варта» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

11.  
Про розгляд електронної петиції щодо неприпинення діяльності КП «Муніципальна 

варта» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

12.  

Про розгляд електронної петиції щодо запровадження практики тимчасового 

затримання (евакуації) автомобілів, які припарковані з порушенням ПДР та суттєво 

перешкоджають руху транспортних засобів 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
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13.  
Про розгляд електронної петиції щодо створення паркової зони на території пустиря за 

житловим комплексом «Річ Таун» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

14.  
Про розгляд електронної петиції щодо розширення і облагородження вулиці Григорія 

Сковороди 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

15.  
Про розгляд електронної петиції щодо благоустрою території (побудова скверу) в 

смт Коцюбинське вул. Пономарьова 26 біля корпусів 4,5 (ЖК «АТЛАНТ-2) 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

16.  

Про розгляд електронної петиції щодо дороблення асфальту на провулку з вул. Озерна 

на вул. Достоєвського біля Котеджного Містечка «На Озерній» після ремонтних робіт 

по водовідведенню біля ЖК «Єсенін» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

17.  

Про внесення змін до Плану заходів щодо реалізації завдань до Міської цільової 

програми «Громадський бюджет міста Ірпінь на 2020-2023» на період проведення 

карантинних заходів у 2020 році 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

18.  
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста Ірпінь 

«ВОСТОК» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

19.  
Про затвердження Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті 

Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Залужняк О.В. – начальник юридичного відділу 

20.  
Про зупинення дії рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 02.06.2020 

року №78/21 

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

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник управління 

21.  
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» 

22.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №6553-81-VII від 07.05.2020 

року «Щодо тимчасового звільнення, зменшення окремих видів платежів на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

23.  Про надання пільг на 2021 рік зі сплати місцевих податків та зборів в м. Ірпінь  

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С.О. – начальник управління 

24.  
Про  затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Ірпінської  міської ради за І квартал 2020 року 

25.  Про  внесення змін до фінансового плану за 2020 рік 

26.  

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь витрат по 

капітальним видаткам по об’єкту: «Інфекційне відділення Ірпінської центральної 

міської лікарні за адресою: м. Буча, вул. Польова, 19» 

https://petition.e-dem.ua/irpin/Petition/View/427
https://petition.e-dem.ua/irpin/Petition/View/427
https://petition.e-dem.ua/irpin/Petition/View/429
https://petition.e-dem.ua/irpin/Petition/View/429
https://petition.e-dem.ua/irpin/Petition/View/429
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27.  

Про передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської  міської ради фактичних витрат 

по капітальним видаткам, які проведені за рахунок коштів міського бюджету, на баланс 

КП «УЖКГ «Ірпінь» 

28.  Про передачу частини нежитлового приміщення 

29.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Ірпінської міської ради на передачу обладнання 

30.  
Про надання дозволу коммунальному виробничому підприємству громадського 

харчування Ірпінської міської ради на передачу основних засобів 

31.  
Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади  м.Ірпінь 

обладнання та спортивного інвентарю 

32.  
Про  внесення змін до Додатку №2 рішення Ірпінської  міської ради від 

27.04.2020 №6566-81-VІІ 

33.  
Про надання дозволу КНП "Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної  

допомоги" Ірпінської міської ради на укладання договору оренди 

34.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії  з розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 15 червня 2020 року №2/2020 

35.  
Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 

оренду з конкурсу 

36.  
Про надання дозволу на проведення робіт з капітального ремонту орендованого 

нежитлового приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. Матросова, 25/1 

37.  
Про надання дозволу на проведення робіт з капітального ремонту орендованого 

нежитлового  приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. Матросова, 25 

38.  Про внесення змін до Програм 

39.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 

ради на передачу матеріальних цінностей 

 
Питання відділу культури, національностей та релігій 

Доповідач: Антонюк Є.П.- начальник відділу 

40.  
Про  затвердження статуту Комунального початкового спеціалізованого закладу 

«Ірпінська дитяча школа мистецтв ім. Михайла Вериківського» у новій редакції 

41.  
Про  внесення змін до  рішення Ірпінської міської ради від 18.06.2019р. №5301-69-VII 

«Про затвердження Переліку об᾽єктів культурної спадщини в місті Ірпені» 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу 

42.  

Про затвердження угод про внесення змін до договорів про  залучення коштів  

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

соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

43.  
Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік 

44.  

Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2020 рік та основних напрямків 

розвитку на 2021-2022 роки 
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Питання служби у справах дітей та сім’ї 

Доповідач: Терещенко А.І. – начальник служби 

45.  
Про затвердження Положення про службу у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської 

ради Київської області у новій редакції 

46.  
Про внесення змін  до  рішення Ірпінської  міської ради № 5225-68-VII від 23 травня 

2019 року  

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

47.  

Про надання дозволу Безнюку В.М. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Лисенка, 2-л 

48.  

Про надання дозволу Болотенюку В.І. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 26-в/8 

49.  

Про надання дозволу Болотенюку В.І. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для складування будівельних матеріалів за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 26-в/8 

50.  

Про надання дозволу Бородько І.О. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, пров. Надсонова,4 

51.  

Про надання дозволу Дяковій А.В. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для складування будівельних матеріалів за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Ломоносова, 26-в/7 

52.  

Про надання дозволу Дяковій А.В. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 26-в/7 

53.  

Про надання дозволу Єльник О.В. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Чехова, 4-ж/2 

54.  

Про надання дозволу Кривень О.М. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та каналізації 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25, 25-е 

55.  

Про надання дозволу Кучмі А.В. на встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Героїв, 48-в/1, 48-в/2, 48-в/3, 48-ж, 48-з 

56.  

Про надання дозволу Кучмі А.В. на встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку для перенесення зовнішньої  мережі газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 3-Г 

57.  

Про надання дозволу Легусю В.М. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для складування будівельних матеріалів за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Ломоносова, 26-в/2, 26-в/3, 26-в/4, 26-в/5, 26-в/6 
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58.  

Про надання дозволу Легусю В.М. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 26-в/2, 26-в/3, 26-в/4, 26-в/5, 

26-в/6 

59.  

Про надання дозволу Легусь Н.О. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Давидчука, 47/1 

60.  

Про надання дозволу Марченку І.О. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж каналізації за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Г.Сковороди, 13 

61.  

Про надання дозволу Олєйнік Н.В. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 29-а 

62.  

Про надання дозволу гр. Приходько М.І. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для складування будівельних матеріалів за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 26-в/1 

63.  

Про надання дозволу гр. Приходько М.І. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 26-в/1 

64.  

Про надання дозволу Тиванюку В.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Східна, 16 

65.  

Про надання дозволу Титенко А.В. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для розміщення тимчасового огородження за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 105-б/1 

66.  

Про надання дозволу Толкушову В.Ф. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова, 27 

67.  

Про надання дозволу Томіну А.О. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Чехова, 1-а 

68.  

Про надання дозволу Третьякову Д.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

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

69.  

Про надання дозволу ТОВ «СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП» на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова,27 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
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70.  

Про надання дозволу гр. Бовкун Н. М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 88/1 

71.  

Про надання дозволу гр. Здоренку А. П. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 88-а 

72.  

Про надання дозволу гр. Цимбалу П. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Українська, 82-б 

73.  

Про надання дозволу гр. Лягері Т. Л. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 107-л 

74.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Садова, 94 

75.  

Про надання дозволу гр. Легусь Н. О. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Садова, 94 

76.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 26-в 

77.  

Про надання дозволу гр. Болотенюк Н. М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 26-в 

78.  

Про надання дозволу гр. Сапоненку І. 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. Ломоносова, 26-в 

79.  

Про надання дозволу гр. Пружанській М.Д. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового  

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

80.  

Про надання дозволу гр. Богаченку М.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.  О. Кошового, 5-а 

81.  

Про надання дозволу гр. Прохничу В.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.  Садова, 61-д 

82.  

Про надання дозволу гр. Овчаруку  В.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.  Садова, 61-ж 

83.  

Про надання дозволу гр. Солдатову Т.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. Садова, 61-з 
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84.  

Про надання дозволу гр. Шувалову І.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.  Садова, 61-к 

85.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 2-б  

86.  

Про надання дозволу гр. Бернацькому 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.  11 Лінія, 5а 

87.  

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

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

вул. Макаренка, 1-м 

88.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Донецька 

89.  

Про надання дозволу гр. Главацькому А.А. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 123-д 

90.  

Про надання дозволу гр. Радченку Р.В. на розроблення проекту землеустрою щодо       

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

вул. Північна,22 

91.  

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

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

вул. 12 Лінія, 5 

92.  

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

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

вул. Незалежності, 1-а 

93.  

Про надання дозволу гр. Савельєвій В.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. Зелена, 31  

94.  

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

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

вул. Садова, 67-б 

95.  

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

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

вул. Незалежності, 1-м 

96.  

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 

97.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 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. Північний тупик, 2, 2-б 
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98.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  

м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-д  

99.  

Про надання дозволу гр. Зінець Р. С. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  

м. Ірпінь, вул. Львівська, 12-т 

100.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  

м. Ірпінь, вул. Варшавська, 79 

101.  

Про надання дозволу гр. Гачкову С.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  

м. Ірпінь, вул. Виговського, 24-б 

102.  

Про надання дозволу гр. Сідьку С.К.  на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  

м. Ірпінь, вул. Університетська, 36 

103.  

Про надання дозволу гр. Чешовській — Шовкопляс Л.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в  м. Ірпінь, вул. Варшавська, 81 

104.  

Про надання дозволу гр. Крикуну С. О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в м. Ірпінь 

105.  

Про надання дозволу  ОСББ «Мінерал» на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки в постійне користування  для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в  м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 11-

а 

106.  

Про надання згоди  гр. Розваловій Т.В. на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) в м. Ірпінь, провул. Гайдамацький, 6 

107.  

Про надання дозволу ФОП Ісаєву С.Т.о. на  розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Центральна, 6г/8 в м. Ірпінь 

108.  

Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування на будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

в м. Ірпінь,  вул. Мінеральна, 7 

109.  

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності  Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, 

вул. Покровська, 1 

110.  

Про надання дозволу ПП «Рідекс» на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки з будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка 

перебуває в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 69 
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111.  

Про надання дозволу КП «Управління  благоустрою міста» Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в постійне  

користування для будівництва та обслуговування  об’єктів рекреаційного призначення 

(парк «Мужеловський») в м. Ірпінь по вул. Давидчука 

112.  

Про надання дозволу релігійній Громаді на честь Святого Георгія Побідоносця 

Української Православної Церкви на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та 

обслуговування  будівель громадських та релігійних організацій в м. Ірпінь, 

вул. Поповича, 2-а 

113.  

Про надання дозволу гр. Тарасовій 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.  Ф. Кричевського, 29/5 

114.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

власності Ірпінської міської ради за адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 6/1 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

115.  

Про затвердження гр. Ушакову М. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Матросова, 17/3  

116.  

Про затвердження комунальному підприємству «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки в постійне користування  для будівництва і обслуговування паркінгів 

та автостоянок на землях житлової та громадської забудови в м. Ірпінь по 

вул. Мечнікова 

117.  

Про затвердження гр. Васєкіній О.В.проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, провул. І Український, 5-б 

118.  

Про затвердження гр. Герасимчук О.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, провул. Річковий, 10-в 

119.  

Про затвердження гр. Литвин А.М.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 31-б 

120.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 42-а 

121.  

Про затвердження гр. Волошенюку А.Ф. проекту  землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Університетська, 35-а 

122.  

Про затвердження гр. Семеновій З.О.  проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 7-г 
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123.  

Про затвердження гр. Олексієнку В.О. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 36-а 

124.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

125.  

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

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

вул. Українська, 1-в 

126.  

Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної  ділянки гр. 

Сергієнку С.І. у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

127.  

Про затвердження гр. Павлюченко О.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Ломоносова, 24-а 

128.  

Про затвердження гр. Казацькій І.М.  проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

129.  

Про затвердження гр. Токаренку Ю.А. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/78 

130.  

Про затвердження гр. Безшкурому В.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/69 

131.  
Про затвердження гр. Діордіці Ю.І. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/67 

132.  

Про затвердження гр. Зернову Ю.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/66 

133.  
Про затвердження гр. Роману А.В.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/35  

134.  

Про затвердження гр. Мусієнку В.Г. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/83 

135.  
Про затвердження гр. Русовичу Д.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул.  Північна, 22/8 

136.  
Про затвердження гр. Бабаку Р.Р.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул.  Ново-Оскольська, 32-л 

137.  
Про затвердження гр. Нельзіну М.С. проекту  землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул.  Центральна, 24-б 

138.  
Про затвердження гр. Агасанову Р.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул.  Мечнікова, 28 

139.  
Про затвердження гр. Костів Л.П.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для  колективного  садівництва в м. Ірпінь, с/т «Берізка», ділянка 23 
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140.  

Про затвердження гр. Ковальчук Г.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 1 

141.  

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

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 25/12 

142.  
Про затвердження гр. Сапонюк О. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Чехова, 5-д 

143.  

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

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

вул. Українська, 12-д/1 

144.  

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

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

Центральна 

145.  

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

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

вул. Авіаконструктора Антонова 

146.  

Про затвердження гр. Дорошук О. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова 

147.  
Про затвердження гр. Королю П.П.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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

148.  

Про затвердження гр. Лизуну І. М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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

Антонова 

149.  

Про затвердження гр. Глієвому П. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова 

150.  
Про затвердження гр. Карапетяну А. К. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Героїв, 21 

151.  

Про затвердження гр. Будняк Н. Г. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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

тупик, 4-б 

152.  

Про затвердження ПП «Доміно» проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в 

користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  в 

м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 45 

153.  

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. Давидчука, 17/15 

154.  

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. Полтавська, 64 
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155.  

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. Варшавська, 67-б 

156.  

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. Северинівська, 131/15 

157.  

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. Стельмаха, 9 

158.  

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. Натана Рибака, 27-б 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

159.  

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

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 16 

160.  

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

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 47-д 

161.  

Про затвердження гр. Дяченку В.А. 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, 

господарськихбудівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лермонотова, 3/5 

162.  

Про затвердження гр. Зіненко 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, 

господарськихбудівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 36 

163.  

Про затвердження гр. Зубчевському М.О.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, провул.  М. Будника, 8 

164.  

Про затвердження гр. Левченко Л.А. 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. Сагайдачного, 18 
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165.  

Про затвердження гр. Литовченко 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.  Київська, 3 

166.  

Про затвердження гр. Мартинову І.Л. 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. Виговського, 32 

167.  

Про затвердження гр. Петричу 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. Довженка, 7 

168.  

Про затвердження гр. Піскун Н.Г. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, провул. Ломоносова, 8 

169.  

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

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

у власність земельноїділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 36-а 

170.  

Про затвердження гр. Равчевій С.П.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Озерна, 31 

171.  

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

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Донецька, 15 

172.  

Про затвердження гр. Тиришкіній С.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. Петрусенко, 5/2 

173.  

Про затвердження гр. Трохимчуку 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, 

господарськихбудівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Лермонтова, 1 

174.  

Про затвердження гр. Чернезі 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. Київська, 46 
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175.  

Про затвердження громадянам Орлову В.М. та Савчук А.Ю.  технічної документації із 

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

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

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

вул. Капітана Зайцева, 9 

176.  

Про затвердження громадянам Семченко Н.Г., Корольовій Т.Г. та Бородіній В.Д. 

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. Достоєвського, 29 

177.  

Про затвердження громадянам Войнівському І.М.,Войнівському Є.І., Петренко Н.М. та 

Анікеєвій А.Ю.технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, провул. Північний, 10 

178.  

Про затвердження громадянам Поддубному С.Б. та Піддубній К.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. Михайлівський, 7 

179.  
Про передачу гр. Ващуку М. І. у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського  господарства в м. Ірпінь, пров. Польовий, 1  

180.  
Про передачу гр. Павлієнко Т. В. у власність земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2-є 

181.  
Про передачу гр. Касалу А. О. у власність земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 8-б 

182.  

Про передачу гр. Томіну М.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Українська, 1-б 

183.  

Про затвердження громадянам Боярчук  Н.К. та Зулояні Г.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. Київська, 49/2 

184.  

Про затвердження гр. Подольській З.Г. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. З.Алієвої, 67-б 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 
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185.  

Про затвердження гр. Боровікову В.Б. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Садова 

186.  

Про затвердження гр. Кравчук Ю.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Соборна 

187.  

Про затвердження гр. Милятинському О.О.проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Сонячна, 13/1 

188.  

Про затвердження гр. Михальському В.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування будівель торгівлі 

м. Ірпінь, вул. Садова 

189.  

Про затвердження гр. Пікулику О.Б.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якоїзмінюється з ведення особистого 

селянського господарства  на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового  будинку в м. Ірпінь, вул. Університетська, 25 

190.  

Про затвердження гр. Пікулику О.Б.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 25 

191.  

Про затвердження гр. Пікулику О.Б.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Університетська, 25 

192.  

Про затвердження гр. Резнік Т.М.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та  

обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 56-а 

193.  

Про затвердження гр. Бернацькому М.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства  на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового  будинку в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 4 

194.  

Про затвердження гр. Сядру Ю.П. 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. Садова, 36 
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195.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на будівництво та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Соборна, 147 

196.  

Про затвердження гр.  Горбенко С.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на будівництво та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Соборна, 147 

197.  

Про затвердження гр.  Горбенко С.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на будівництво та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Соборна, 145 

198.  

Про затвердження гр. Сойнику О.О. 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. Ярославська, 8-а 

199.  

Про затвердження гр. Богатирьову О.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 149 

200.  

Про затвердження гр. Шамшутдінову В. О. 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. Героїв, 38 

201.  

Про затвердження гр. Сироті С.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на розміщення та експлуатацію об’єктів дорожнього транспорту  в м. Ірпінь 

202.  

Про затвердження 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 

203.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь 

204.  

Про затвердження гр. Швидкій Т.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку,  господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь 

205.  

Про затвердження гр. Дриженко І.М.  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 об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування   в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 8-г 
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206.  

Про затвердження гр. Зубку В.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства  на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Франка, 14 

207.  

Про затвердження ОСББ «ЖК Пушкінський 62-б» 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. Пушкінська, 62-б 

208.  

Про затвердження громадянам Прибильській Л.О. та Чемпояш О.О. проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове 

призначення якої змінюється з колективного садівництва на будівництво і 

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

«Ветеран» садівницьке товариство 

209.  

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 

210.  

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 

211.  

Про затвердження гр. Носкову С. 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 з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 17-б 

212.  

Про затвердження ТОВ «ПАРКО-СЕРВІС» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування паркінгів та 

автостоянок та автостоянок на землях житлової та громадської забудови в м. Ірпінь  

213.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на будівництво та обслуговування будівель 

закладів освіти  в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 1б/1 

214.  

Про затвердження  Ірпінській міській раді проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної  власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво та  обслуговування будівель закладів освітив м. Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 9 
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215.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки та передачу ТОВ «Теплогарант» в оренду земельної ділянки для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 63-ж 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

216.  
Про поновлення ТОВ «ВІВІАН» договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться в м. Ірпінь, вул. Соборна (район БКЗ) 

217.  
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 17 від 17.09.2019 р., 

укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Куровською О. М. 

218.  

Про поновлення гр. Суляєву О.І. договору оренди земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Павленка, 54-б 

219.  
Про поновлення ФОП Байрамову К.Г.о. договору оренди земельної ділянки для 

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

220.  

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 

221.  
Про поновлення ТОВ «Магазин-201» договору оренди земельної ділянки для 

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

222.  

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

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

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

223.  
Про поновлення гр. Проценко А.П. договору оренди земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 4 

224.  
Про поновлення гр. Костриці О.В. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-к 

225.  
Про поновлення ФОП Галенко С.В. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

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

226.  

Про поновлення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що знаходиться в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-г 

227.  

Про надання гр. Проценку А. А. земельної ділянки в користування на умовах оренди 

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

шосе, 39 

228.  

Про передачу гр. Рудю С. М. в оренду земельної ділянки для будівництва  і 

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

вул. Мечнікова, 49 

229.  

Про надання ТОВ «АЛГАРХОЛОД» земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

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

вул. Тургенівська, 25 

230.  
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 040834000044 від 

04.06.2008 р. 
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231.  
Про викуп у ТОВ «ЗЕМЛЕРОБ-3» земельних ділянок для суспільних потреб (створення 

міського парку), які знаходяться в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська,4-б, 4-в, 4-д, 4-е 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

232.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Коленченком Н.В.  

договору особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, згідно 

додатку 1 

 

233.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Плешком М.В. договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, в районі 

вул. Стельмаха 

234.  
Про встановлення земельного сервітуту та укладання з гр. Болотенюком В.І договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Ломоносова 

235.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Пешим О.В. договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Університетська, 

поряд з буд. 2/1 

236.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Плешко М.В. договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Чехова, 

парк «Центральний» 

237.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Давиденком С.М. договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Северинівська 

(біля будівлі №50) 

238.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Давиденком С.М. договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Соборна (біля 

будівлі №22 по вул. Михайлівській) 

239.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Малхасяном М.В. договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Г.Сковороди, 

навпроти будівлі №17 

240.  

Про поновлення ФОП Лубській І.Г. дії договору про встановлення особистого 

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

№12) 

241.  

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

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

№12) 

 

242.  
Про надання згоди на укладання договору особистого строкового сервітуту 

КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської міської ради  з ФОП Плешком М.В. 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

243.  

Про передачу КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради в постійне 

користування земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 

вул. Чехова, 26-а 

244.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 29.05.2018 року №3751-51-VІІ 

245.  
Про визнання нечинним пункту 4 рішення Ірпінської міської ради від 01.03.2018 року 

№3278-48-VІІ 
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246.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 19.03.2020 року № 6427-79-VІІ 

247.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 01.03.2018 року № 3309-48-VІІ 

248.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.03.2020 року №6519-79-VІІ 

249.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.03.2020 року №6517-79-VІІ 

250.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.03.2020 року №6516-79-VІІ 

251.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.03.2020 року №6518-79-VІІ 

252.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 05.12.2019 року №6074-75-VІІ 

253.  
Про продаж гр. Заболотньому О.В. земельної ділянки несільськогосподарського 

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

 ПРО ВІДМОВУ 

254.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

255.  

Про розгляд заяви ФОП Казачикова О.В. на укладання договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту щодо земельної ділянки в м. Ірпінь,                            

вул. Полтавська, поряд з буд. №62а/1  

256.  

Про розгляд заяви ФОП Боженка О. В. щодо продовженя терміну дії договору про 

встановлення особистого строкового сервітуту щодо земельної ділянки в м. Ірпінь по 

вул. Шевченка (біля будинку № 4-д) 

257.  
Про розгляд звернення ТОВ  «Палац спорту» щодо надання   земельної ділянки в оренду  

м. Ірпінь по  вул. Соборна, 173 

258.  Різне 

 

 

В.о.міського голови- 

секретар ради                                                                                     Андрій ЛІТВИНОВ 


