
 

                                                         ПРОЄКТ 

 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

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

П’ятнадцята сесія VIIІ-го скликання 
 

«28» жовтня 2021 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про розгляд електронної петиції щодо створення скверу ім. Космонавта Поповича з 

дитячим ігровим майданчиком 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

3.  
Про розгляд електронної петиції щодо створення скверу "Дубовий гай" на БТР з 

велодоріжками на вул. Технологічній 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

4.  
Про внесення змін до комплексної програми «Здоров’я Ірпінської міської територіальної 

громади» на 2021 рік 

 Доповідач: Левківський А.М. – директор КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО 

5.  

Про внесення змін до Програми «Безпечна Ірпінська міська територіальна громада на 

2021-2024 роки», затвердженої рішенням Ірпінської міської ради №35-4-VIII від 24 

грудня 2020 року 

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

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

6.  

Про внесення змін до рішення 4 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 

24.12.2020 року №46-4-VIII «Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 

2021 рік» 

 
Питання служби у справах дітей та сім’ї 

Доповідач: Терещенко А.І. – начальник управління 

7.  
Про внесення змін до Додатку 1 та Додатку 2 Комплексної програми «Молодь громади» 

Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

8.  

Про внесення змін до Додатку 1 та Додатку 2 Комплексної програми підтримки сім’ї та 

забезпечення прав дітей «Щаслива родина – щаслива дитина» Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління 

9.  
Про затвердження Програми фінансової пітримки громадських організацій Ірпінської 

міської територіальної громади на 2022-2023рр. 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління  

10.  
Про внесення змін до переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади  
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11.  
Про продовження договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності 

12.  Про затвердження протоколу електронного аукціону 

13.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені за рахунок коштів міського 

бюджету, на баланс Гостомельської селищної ради 

14.  Про  затвердження  Програм 

15.  
Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств Ірпінської міської ради 

на 2022 рік 

16.  Про надання дозволу на укладання договору оренди  

17.  
Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

витрат по капітальним видаткам 

18.  

Про безоплатну передачу частин нежитлових приміщень за адресами: смт. Гостомель, 

вул. Свято-Покровська, 220  та вул. Свято Покровська, 218 у власність  Гостомельської 

селищної територіальної громади 

19.  
Про безоплатну передачу основних засобів на баланс Управління освіти і науки 

Ірпінської міської ради 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління 

20.  
Про ведення до штатних розписів закладів загальної середньої освіти додаткових 

штатних одиниць 

 

Питання відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

Доповідач: Остапчук І. А. – начальник відділу 

21.  

Про  безоплатну передачу дихальних апаратів на стисненому повітрі Drager  PSS 4000 у 

кількості 5 (п’ять) комплектів до 2-го державного пожежно рятувального загону ГУ 

ДСНС України в Київській області (м. Ірпінь) 

22.  

Про внесення змін у «Місцеву програму  запобігання та ліквідації надзвичайних  ситуацій 

природного та техногенного характеру чи терористичних проявів у Ірпінській міській 

територіальній  громаді на 2021-2025 роки» 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

23.  

Про внесення змін до Додатку 1 та до Додатку 2 Програми перспективного розвитку 

зелених  насаджень у м. Ірпінь на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням Ірпінської 

міської ради  від 19.12.2018 року №4578-62-VII  

24.  

Про надання дозволу гр. Тиванюк В.В. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж газопостачання за адресою:   м. 

Ірпінь, вул. Східна, б.16 

25.  

Про надання дозволу ТОВ «Енерго-Бест» на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж електропостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, буд.15-А кадастровий номер 

3210900000:01:007:0076 
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26.  

Про надання дозволу ТОВ «Енерго-Бест» на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж електропостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, зем.діл.10-А/1, кадастровий номер 

3210900000:01:089:0204 

27.  

Про надання дозволу ТОВ «ПП ОК НАШ ДІМ» на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для розміщення   електричних опор за адресою:   м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 1г, корпус 1 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

28.  Про затвердження детального плану території 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Берегова С.В. - в.о.начальника відділу  

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

29.  

Про надання дозволу гр. Козельчуку Д.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. О.Кошового 

30.  

Про надання дозволу гр. Бондаренко Л. 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. Толстого, 48-б 

31.  

Про надання дозволу гр. Скаржинській А. 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. Українська, 2-г 

32.  

Про надання дозволу гр. Сіренку П.Д. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                 

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

вул. Давидчука, 3 

33.  

Про надання дозволу  громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо                                                                        

відведення земельних ділянок у власність  для будівництва індивідуальних гаражів,                                                                                      

згідно додатку 1                                                          

34.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проектів  землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельних ділянок  з будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

35.  

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

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в с. 

Михайлівка-Рубежівка 

36.  

Про надання дозволу гр. Антоновій А.Й.   на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                 

відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва в ГО С/Т 

«Кінематографіст» 

37.  

Про надання дозволу  громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо                                                                        

відведення земельних ділянок у власність, згідно додатку 1     
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38.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» 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, згідно додатку 1 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

39.  

Про затвердження гр. Пуньку М.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Центральна, 65 

40.  

Про затвердження гр. Яровій І.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 14-а/4 

41.  

Про затвердження гр. Бондаренко К.Д. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва на території Ірпінської міської 

територіальної громади 

42.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Матросова 

43.  

Про затвердження гр. Щербаченко В.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 42-а 

44.  

Про затвердження гр. Вейнбергу І.М проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для колективного садівництва в м. Ірпінь, с/т «Індустріалець», 

ділянка, 6 

45.  
Про затвердження гр. Будняк Т.Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в м. Ірпінь, пров. Річковий, 3-б 

46.  

Про затвердження гр. Андрощуку Д.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

27 

47.  

Про розгляд заяви гр. Фоменко О.О. про затвердження проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництво і обслуговування житлового будинку, 

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

48.  

Про передачу гр. Оксененку Б.М. земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

Ломоносова, 24-а 

49.  
Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність для  будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

50.  

Про затвердження гр. Лютику О.Г проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лісова 

51.  

Про затвердження гр. Столярчуку О.Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Мічуріна 
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52.  

Про затвердження гр. Галицькому М.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського  господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 

53.  

Про затвердження гр. Горожанкіній Р.П. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність д для ведення особистого селянського  господарства  в с. 

Козинці, вул. Шевченка, 66 

54.  

Про затвердження гр. Гаращенко С.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність  для ведення особистого селянського  господарства  в с. Козинці, вул. 

Ю.Ляпіна 2 лінія 

55.  

Про затвердження гр. Латюк Н.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Центральна, 43 

56.  

Про затвердження гр. Токарь О.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Центральна, 35 

57.  

Про затвердження гр. Гаврильченко І.П. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Мала Киселівка, 7 

58.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в     с. Козинці, вул. Польова, 19 

59.  

Про затвердження гр. Стрельцову С.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, пров. Золотий, 8 

60.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, пров. Золотий, 21 

61.  

Про затвердження гр. Мельніченко Ю.О. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, пров. Золотий, 44 

62.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Центральна, 7 

63.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Центральна, 17 

64.  

Про затвердження гр. Тимошенко А.Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність д для ведення особистого селянського  господарства  в с. Діброва, 

вул. Шевченка, 19/7 

65.  

Про затвердження гр. Бондаренко Р.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Центральна, 15 

66.  

Про затвердження гр. Смовженко В.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка 
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67.  

Про затвердження гр. Чалий Ю.Ю. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, І.Франка, 14-а 

68.  

Про затвердження гр. Козлову А.Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лугова 

69.  

Про затвердження гр. Попсуй І.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Центральна, 41 

70.  

Про затвердження гр. Стешенко Г.Я. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Козинці, вул. 

І.Франка 

71.  

Про затвердження гр. Бондаренко Л.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Мічуріна 

72.  

Про затвердження гр. Журавель Н.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Козинці, вул. 

Шевченка 

73.  
Про затвердження гр. Чорному Г.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Козинці  

74.  

Про затвердження гр. Фільчаку Т.Т. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Приозерна, 4 

75.  

Про затвердження гр. Васильєву Д.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Приозерна, 2 

76.  

Про затвердження гр. Канаш М.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка 

77.  
Про затвердження гр. Матвійчуку О.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для індивідуального садівництва в с. Козинці 

78.  

Про затвердження гр. Куратовій Т.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Польова, 41 

79.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Польова, 41 

80.  

Про затвердження ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» проекту 

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

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Незалежності, згідно додатку 1 

81.  

Про затвердження ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» проекту 

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

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. І.Франка, згідно додатку 1 
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82.  

Про затвердження ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» проекту 

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

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії на території Ірпінської міської територіальної громади, згідно додатку 1 

83.  

Про затвердження ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» проекту 

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

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії на території Ірпінської міської територіальної громади, згідно додатку 1 

84.  

Про затвердження ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» проекту 

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

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії на території Ірпінської міської територіальної громади, згідно додатку 1 

85.  

Про затвердження ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» проекту 

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

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії на території Ірпінської міської територіальної громади, згідно додатку 1 

86.  

Про затвердження ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» проекту 

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

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії на території Ірпінської міської територіальної громади, згідно додатку 1 

87.  

Про затвердження  КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської  міської ради проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування  

земельної ділянки  для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-є 

88.  

Про затвердження  КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської  міської ради проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування  

земельної ділянки  для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 154 

89.  

Про затвердження ТОВ «ВІДВАЖНИХ» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

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

Ірпінь,  вул. Гостомельське шосе, 49/1 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

90.  

Про затвердження гр. Галушку І.Ф. 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. Пушкінська, 16 

91.  

Про затвердження гр. Костюку М.М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 80 
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92.  

Про затвердження громадянам  Дерзському О.М. та Хижняк Н.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. 

Чайковського, 1 

93.  

Про затвердження громадянам Зімбі В.М. та Швець В.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. 

Українська, 47-а 

94.  

Про затвердження громадянам Шмичковій Г.В., Чигіній Т.В. та Комковій В.В. технічної 

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

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

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

Ірпінь, вул. Єрощенка, 9 

95.  

Про затвердження гр. Пащенко Є.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. Тургенівська, 125/11 

96.  
Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для колективного гаражного 

будівництва в м. Ірпінь, вул. Багірова (раніше Чапаєва), згідно додатку 1 

97.  

Про затвердження гр. Чорній Ю.Г. технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. 

Франка, 29 

98.  

Про затвердження гр. Вакуленко В.О. технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-

Рубежівка, вул. Травнева, 44 

99.  

Про затвердження гр. Михайлик О.В. технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Діброва, вул. 

Валентина Опанасенка, 131 

100.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності , яка розташована  м. Ірпінь, вул. Миру 

101.  

Про затвердження ПрАТ «Червоний мак» технічної документації із землеустрою 

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

знаходиться в оренді для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Соборна 
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

102.  

Про затвердження громадянам Можейко О.А. та Можейко Т.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 адміністративних будинків, офісних будівель 

компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням 

прибутку м. Ірпінь, згідно додатку 1 

103.  

Про затвердження гр. Осипенку Д.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування санаторно-оздоровчих закладів на будівництво і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Ірпінь, 

вул. Київська, 81 

104.  

Про затвердження гр. Кушніруку А.Б. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 10-к 

105.  

Про затвердження громадянам Горай Ю.В. та Слободян К.М. проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

з ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 4-г 

106.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди приватного акціонерного 

товариства «Фінансово-промислова група «АТІКА» в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 

49 

107.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди ТОВ «ФРЕШ ЛТД», ТОВ 

«Ларімар ЛТД», гр. Вєтошнову В.Г., гр. Вєтошнову Є.В., гр. Вороніну О.А., гр. Вороніній 

Т.В., гр. Скляровій Т.О в м. Ірпінь, вул. Чехова, 27 

108.  

Про затвердження ТОВ «Агрофірма «СЕЛЕНА» проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється, згідно 

додатку 1 

109.  

Про затвердження громадянам Філімонову С.А. та Любченку К.О. проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, згідно додатку 1 

110.  

Про затвердження громадянам Філімонову С.А. та Любченку К.О. 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, вул. Мінеральна, 22 

111.  

Про затвердження гр. Будник І.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 с. Козинці, вул. Лісова, 9 
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112.  
Про поновлення ФОП Тиванюк О.Я. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4-а 

113.  
Про поновлення АК «Берізка» договору оренди земельної ділянки для колективного 

гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Полтавська-Северинівська 

 ПРО ВИКУП 

114.  
Про надання дозволу ФОП Філобоченко В.А. на викуп земельної ділянки, яка 

знаходиться в оренді за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 3-в 

115.  
Про визнання нечинним п.1 додатку 1 до рішення Ірпінської міської ради №1191-12-VIII 

від 29 липня 2021 року 

 ПРО ВІДМОВУ 

116.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, згідно додатку 1 

117.  

Про розгляд звернення  ОСББ «Титан 2020»  про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 2-ж, 

2-є 

118.  
Про розгляд звернення  ТОВ «Анібуд»  про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. З.Алієвої 

119.  Різне 
 

 

Міський голова                                                               Олександр МАРКУШИН 


