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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

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

Сімнадцята сесія VIIІ-го скликання 
 

«23» грудня 2021 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про вступ до Всеукраїнської асоціації громад 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

3.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату ради та 

її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

4.  

Про внесення змін до «Програми профілактики злочинності, зміцнення законності та 

правопорядку на території Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», 

затвердженої рішенням Ірпінської міської ради №103-4-VІІІ від 24 грудня 2020 року 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

5.  

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

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочень підприємств, 

установ, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок в 

соціально-економічний та культурний розвиток Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

6.  
Про внесення змін до міської цільової програми «Громадський бюджет Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

7.  
Про внесення змін до Програми сімейної безпеки  та інклюзії «Свідома громада» на 2021-

2025 роки 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

8.  
Про розгляд електронної петиції щодо мораторію на зміну цільового призначення на 

багатоповерхове будівництво 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

9.  
Про розгляд електронної петиції щодо будівництва комунальної загальноосвітньої 

середньої школи в районі Синергії 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

10.  
Про внесення змін до комплексної програми «Здоров’я Ірпінської міської територіальної 

громади» на 2021 рік 

 Доповідач: Левківський А.Є. – директор КНП "ІМЦПМСД" ІМР КО 

11.  Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 

 Доповідач: Куценко А.М. - начальник відділу фізичної культури та спорту 
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12.  

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 

13.  

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» 

14.  
Про внесення змін до Порядку використання коштів бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади одержувачами бюджетних коштів на 2021 рік 

15.  
Про внесення змін до Комплексної програми інформатизації Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

16.  Про внесення змін до рішення №1519-14-VIII від 30.09.2021 року 

17.  
Про затвердження Порядку використання коштів бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади одержувачами бюджетних коштів на 2022 рік 

18.  
Про затвердження прогнозу бюджету Ірпінської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки 

19.  Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік 

 
Питання центру надання адміністративних послуг 

Доповідач: Величко А. А. - начальник центру  

20.  

Про затвердження міської Програми забезпечення функціонування та фінансової 

підтримки Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на 2022-2025 роки 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління 

21.  
Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських організацій Ірпінської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

22.  

Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення діяльності 

управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради на 2020 - 2021 

роки 

23.  
Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021-2025 рр. 

24.  
Про внесення змін до програми зайнятості населення м. Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2018-2022 рр. 

25.  

Про внесення змін до Програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з 

обмеженими фізичними можливостями до об’єктів громадського та житлового 

призначення Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 рр. 

26.  

Про внесення змін до Програми формування фонду житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб на території Ірпінської міської територіальної громади на 

2021-2025 рр. 

27.  

Про затвердження Програми зайнятості населення Ірпінської міської територіальної 

громади на 2022-2026 рр. 
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Питання відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

Доповідач: Чаплюк Ю.Г . – в.о. начальника відділу 

28.  

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

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

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у Ірпінській міській територіальній громаді на 

2021-2025 роки» 

29.  

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 управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління  

30.  
Про доповнення переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади 

31.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій 

редакції 

32.  
Про надання дозволу щодо зменшення орендної плати за оренду об’єктів комунальної 

власності 

33.  
Про наміри передачі в оренду нежитлових приміщень комунального майна Ірпінської 

міської територіальної громади 

34.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 25.11.2021 №1821-16-VІІІ 

35.  
Про  внесення змін до фінансових плану на 2021 рік КП «Ірпіньводоканал» та КНП 

«Ірпінська центральна міська лікарня» 

36.  
Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання з балансу 

обладнання дитячого майданчика 

37.  Про затвердження Статуту КНП «Ірпінська стоматологія» в новій редакції 

38.  Про  внесення змін до Програм 

39.  Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у 2022 році 

40.  

Про внесення змін до Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності 

безпритульних тварин на території Ірпінської міської територіальної громади протягом 

2021-2023 року 

41.  
Про внесення змін до Програми   «Питна вода»  КП «Ірпіньводоканал» на 2021– 2031 

роки 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління 

42.  
Про внесення змін до  Програми Ірпінської міської територіальної громади  «Підтримка» 

на 2021-2025 роки. 

43.  Про внесення змін до  міської Програми  «Успішний педагог» на 2017 - 2021 роки 

44.  Про внесення змін до  Програми   «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки 

45.  
Про затвердження Програми розвитку системи освіти Ірпінської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки 

46.  Про затвердження Програми «Успішний педагог» на 2022-2026 роки 

47.  

Про внесення змін до Програми розвитку та удосконалення харчування здобувачів освіти 

в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти Ірпінської міської 

територіальної громади  на 2021-2025 роки 
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Питання відділу культури, національностей та релігій 

Доповідач: Антонюк Є. П.- начальник відділу 

48.  
Про внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі культури Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

 
Питання відділу економіки та стратегічного планування 

Доповідач: Жиган  Я. В.- начальник відділу 

49.  

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 

50.  
Про затвердження Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-

2032 роки 

51.  
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних акті 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2022 рік 

52.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 28.10.2021р. №1703-15- 

VIII «Про погодження умов мирових угод між Виконавчим комітетом Ірпінської міської 

ради та ТОВ «Орлан-Інвест Груп» 

53.  

Про внесення змін до Додатку 4 Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та 

основні напрями розвитку на 2022-2023 роки 

54.  

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської 

міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 

роки 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

55.  

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 

56.  

Про надання дозволу гр. Бородавка М.П. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, буд. 25-Б 

57.  

Про надання дозволу гр. Ващенко В.М. на встановлення особистого строкового сервітуту 

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

Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2-з 

58.  

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

земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4-б/1, 4-б/2, 4-б/3, 4-б/4 

59.  

Про надання дозволу гр. Мельниченко Г.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Кірічека, буд. 8 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

60.  

Про надання дозволу ТОВ «ІРПІНЬ ЛЕГРАД» на розробку детального плану території 

 

 

 

https://imr.gov.ua/attachments/article/209/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://imr.gov.ua/attachments/article/209/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
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Питання відділу земельних ресурсів 

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

61.  

Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин, раціонального 

використання та охорони земель Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

62.  

Про надання дозволу  громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  споруд, згідно додатку 1                      

63.  

Про надання дозволу  громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо                                                                        

відведення земельних ділянок у власність  для будівництва індивідуальних гаражів,                                                                                       

згідно додатку 1 

64.  

Про надання  дозволу  громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо                                                                        

відведення земельних ділянок у власність  для  індивідуального садівництва,                                                                                       

згідно додатку 1  

65.  

Про надання дозволу гр. Отрошенко Н.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. Шевченка, 19 

66.  
Про надання дозволу гр. Ничипоренку В.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва в СТ «Явір-2»  

67.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в с. Діброва 

68.  
Про надання дозволу гр. Мартинюк С. В. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

69.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка 

70.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка 

71.  

Про надання дозволу гр. Васильєву О. О. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка 

72.  

Про надання дозволу гр Ковтун Л. В. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства і споруд в с. Козинці 

73.  

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

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка 

74.  

Про надання дозволу гр. Ковтуну О. М. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка 
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75.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд  на території   с. Михайлівка-Рубежівка 

76.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд  на території   с. Михайлівка-Рубежівка 

77.  

Про надання згоди  ПАТ «ІРПІНЬМАШ» на одержання в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпеня земельної ділянки, яка знаходиться в приватній 

власності за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 94 

78.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» на розроблення 

проектів 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, згідно додатку 1 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

79.  

Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

80.  
Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність для  індивідуального садівництва  в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

81.  
Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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

82.  
Про затвердження гр. Оранюк І.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Садова, 96/9 

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 гр. Дмитренку С. В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Гулака Артемовського, 3 

85.  

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

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

вул. Рідна 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

86.  

Про затвердження громадянам технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

87.  

Про затвердження громадянам технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, згідно додатку 1 

 



 

7 

88.  

Про затвердження гр. Матвієвській С.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 с. Козинці, вул. Шевченка, 96 

89.  

Про затвердження громадянам  Саліхову О.В., Саліхову С.І., Городинській Н.В. та Мадулі 

О.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. Сагайдачного, 11 

90.  

Про затвердження громадянам  Клименко В.А. та Драгуновій Л.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. 

Київська, 84 

91.  

Про затвердження громадянам  Дідух О.М. та Ничипоренку С.О. технічної документації 

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

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

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

Чайковського, 23 

92.  

Про затвердження громадян Лихошви Я.Л. та Лихошви О.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 с. Михайлівка-Рубежівка, вул. 

Житомирська, 46 

93.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної  

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

94.  
Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для колективного гаражного 

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

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

95.  

Про затвердження гр. Росохі В.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  на території Ірпінської міської територіальної громади 

96.  

Про затвердження гр. Корольовій Н.Ф. 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. Університетська, 18 

97.  

Про затвердження гр. Ахмедлі З.Х.о. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуальних гаражів на будівництво і обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Ново-Оскольська, 6-н 
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98.  

Про затвердження гр. Івасюку І.М. 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  на території Ірпінської міської територіальної громади 

99.  

Про затвердження гр. Федун О.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 на території Ірпінської міської територіальної громади  

100.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій  на території Ірпінської міської 

територіальної громади  

101.  

Про затвердження гр. Карплюку В.А. проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

102.  

Про затвердження громадянам Остапченко Т.Ю.,Шевелюхіну А. Ю. та Поліщук О.Ю. 

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. Мечнікова, 69 

103.  

Про затвердження  гр. Береговій В.С. проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з іншої житлової 

забудови на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

104.  

Про затвердження гр. Підгрушній Л.А. 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. Лермонтова, 9 

105.  

Про затвердження гр. Ядловському Р.Ю. 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. Полтавська, 66-а 

106.  

Про затвердження гр. Мацегорі О. Ю.проектів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

107.  

Про затвердження гр. Вознесенській Т.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. Давидчука, 64 
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108.  

Про затвердження ПМП «Стев» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

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

10 

109.  

Про затвердження гр. Куліш М.І. 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. Михайлівка-Рубежівка 

110.  

Про затвердження гр. Шостік 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 с. Михайлівка-Рубежівка 

111.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на розміщення та експлуатації обєктів дорожнього сервісу в          

с. Михайлівка-Рубежівка 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

112.  

Про укладення із гр. Побережною Ю.Є. договору оренди земельної ділянки на новий 

строк для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), що розташована в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-б 

113.  

Про укладення із гр. Побережним І.В. договору оренди земельної ділянки на новий строк 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), що розташована в м. Ірпінь, вул. Троїцька, 17 

114.  
Про надання гр. Баленко Л.А. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 48-в 

115.  
Про надання громадянам Ліфу А.Л. та Ковтун І.В. земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 118-б 

116.  

Про поновлення громадянам Потеряйко Д.М., Каплуну Р.В., Катюхіну О.В., Мельнику 

В.В., Трояну Ю.В., Росляковій Т.В., Грицак Ю.М., договору оренди земельної ділянки 

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 25 

117.  
Про погодження умов мирової угоди між Ірпінською міською радою та ПрАТ «Червоний 

мак» у справі № 911/466/18  

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

118.  
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) 

119.  

Про поновлення ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»дії договору про 

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

вул. Миру, біля буд. №16 

120.  

Про поновлення ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»дії договору  про 

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

Університетська, між садибами №30 та №32 

121.  
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки №5 від 12.09.2014 року 
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 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

122.  
Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 28.10.2021 року                       

№1793-15-VІІІ 

123.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.11.2021 року №1850-16- VІІІ 

 ПРО ВІДМОВУ 

124.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, згідно додатку 1 

125.  

Про відмову громадянам в затвердженні  проектів землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для індивідуального садівництва в с. Козинці, вул. Дачна 

згідно додатку 1 

126.  
Про розгляд заяви гр. Д’яченка Ю. В. про передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/56 

127.  

Про розгляд заяви гр. Кота С. О. про передачу у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, що розташована на території Ірпінської міської 

територіальної громади  

128.  

Про розгляд заяви гр. Кравцову Г. Ю. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,  на території  с. Михайлівка-

Рубежівка 

129.  

Про розгляд заяви гр. Кепліної Ю. О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, на території  с. Михайлівка-

Рубежівка 

130.  Різне 

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МАРКУШИН 


