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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

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

Шістнадцята сесія VIIІ-го скликання 
 

«25» листопада 2021 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Ірпнської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

3.  
Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Ірпінської міської 

ради у новій редакції 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

4.  Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки 

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

5.  Про затвердження Положення про відділ фізичної культури та спорту 

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

6.  
Про внесення змін до комплексної програми «Здоров’я Ірпінської міської територіальної 

громади» на 2021 рік 

 Доповідач: Довгопол А.М. – директор КНП «ІЦМЛ» ІМР КО 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

7.  

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» 

8.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року 

9.  
Про надання поворотної фінансової допомоги КП «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської 

ради 

 
Питання центру надання адміністративних послуг 

Доповідач: Величко А. А. - начальник центру  

10.  
Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління 

11.  
Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської територіальної 

громади на 2021-2025 рр. 
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Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління  

12.  

Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій Ірпінської міської 

територіальної громади, що надають соціально важливі послуги населенню в новій 

редакції 

13.  
Про доповнення переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади 

14.  
Про наміри передачі в оренду нежитлових приміщень комунального майна Ірпінської 

міської територіальної громади 

15.  
Про продовження договорів оренди нерухомого майна, що належать до комунальної 

власності 

16.  Про надання дозволу на укладання договору оренди 

17.  Про надання дозволу на продовження договору оренди 

18.  
Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Ірпінської міської ради за 9 місяців 2021 року 

19.  
Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення КП «Ірпіньводоканал» 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління 

20.  
Про затвердження Положення про порядок  електронної реєстрації дітей до закладів  

дошкільної освіти Ірпінської міської  територіальної громади у новій редакції 

21.  

Про внесення змін до Додатку Програми  розвитку та удосконалення організації 

харчування здобувачів освіти комунальних закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 
Питання відділу економіки та стратегічного планування 

Доповідач: Жиган  Я. В.- начальник відділу 

22.  
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2021 рік 

23.  
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2022 рік 

24.  

Про внесення змін у Додаток до Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням сесії від 24.12.2020р. №109-4-VIII зі змінами від 

26.08.2021р. №1424-13-VIII 

25.  

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 

26.  

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 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

27.  

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 
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28.  

Про надання дозволу гр. Андрейко А.М. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Матросова, буд.15, 15-а 

29.  

Про надання дозволу гр. Зоммеру А.Е. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж каналізації за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Київська, буд. 18-б 

30.  

Про надання дозволу гр. Морозову Д.О. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж каналізації за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Незалежності, буд. 17-а, 19/1 

31.  

Про надання дозволу гр. Москвіній І.В. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

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

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 17-в  

32.  

Про надання дозволу гр. Піліпюк Т.І. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

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

Ірпінь, вул. Садова, буд. 2/1 

33.  

Про надання дозволу гр. Пономарьову О.М. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Вериківського, буд. 42-б 

34.  

Про надання дозволу гр. Андрейко Т.М. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, буд.3 

35.  

Про надання дозволу ТОВ «Скіфт» на встановлення особистого строкового  сервітуту на 

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

Ірпінь, вул. Пушкінська, буд. 64/68  

36.  

Про надання дозволу гр. Чікіній О.Т. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

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

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 17-в  

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

37.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних ділянок по вул. 

Зарічна, 24-А, 24-Б, 26-А в с. Михайлівка-Рубежівка Київської обл. 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

38.  

Про надання дозволу гр. Міхеєву Д.О. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                      

відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і обслуговування житлового 

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

39.  

Про надання дозволу гр. Отрошенко Н.В. 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 

40.  

Про надання дозволу гр. Ярмоличу Є.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. Ново-Оскольська, 32-м 
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41.  

Про надання дозволу гр. Богдан А.О. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 4-а 

42.  

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

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

вул. Гайдамацька, 12-б 

43.  

Про надання дозволу гр. Бузлукову А.М. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність  для будівництва індивідуальних гаражів в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/151  

44.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Сотні 

45.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

46.  

Про надання дозволу гр. Товстенко Т.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Забуччя, вул. Рідна 

47.  

Про надання дозволу гр. Гнатенку М.А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Склопластик», ділянка № 60 

48.  

Про надання дозволу гр. Бірюкову С.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва в садівничому 

товаристві «Склопластик», ділянка № 78 

49.  

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, вул. Павленка 

50.  

Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в м. 

Ірпінь, вул. Університетська 

51.  

Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 

52.  
Про надання дозволу ТОВ «Трансавторесурс» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-ч 

53.  

Про надання дозволу гр. Трачуку О.А. на розроблення проекту землеустрою 

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

Ірпінь, вул. Північна, 26-б 

54.  
Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади  

земельної ділянки за адресою м. Ірпінь, вул. Садова, 94 
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55.  

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

відведення земельної ділянки у власність у власність для будівництва індивідуальних 

гаражів в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 39 

56.  

Про надання дозволу гр. Куценку І.Д. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, пров. Озерний, 18 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

57.  

Про затвердження КП «Ірпіньводоканал» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель  та  споруд технічної інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. 

Білокур, 1-ф 

58.  

Про затвердження  ОСББ «Мінерал»  проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 11-а 

59.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 27-к 

60.  
Про затвердження гр. Андріулісу Й. Ю. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 11-а 

61.  
Про затвердження гр. Резнік Т. М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

62.  
Про затвердження гр. Казанцеву О.Р. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 8 

63.  
Про затвердження гр. Клещенку М.І.проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Лугова, 10-б 

64.  

Про затвердження гр. Остринському С.В. проекту землеустрою щодо відведення    

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

Покровська, 34-п 

65.  
Про затвердження гр. Рудченку В.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва на території Ірпінської міської ради 

66.  
Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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

67.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Татунцю В.В. для індивідуального садівництва на території Ірпінської міської ради 

68.  
Про затвердження гр. Бойчук І.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

69.  

Про затвердження гр. Кустову В.К. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

Шевченка 

70.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

71.  

Про затвердження гр. Олейник Л.Б. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

Шевченка 
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72.  

Про затвердження гр. Новиченку А.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

Рубежівка 

73.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лісова, 12 

74.  

Про затвердження гр. Карп`юку В.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

Лісова 

75.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Польова, 20 

76.  

Про затвердження гр. Горожанкіну А.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

Лісова 

77.  

Про затвердження гр. Левченко Н.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

Франка, поле 7 

78.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лугова 

79.  

Про затвердження гр. Маруді І.Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Шкільна 

80.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Польова, 3 

81.  

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

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

Франка, 15 

82.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці 

83.  

Про затвердження гр. Ігнатенко Н.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лугова 

84.  

Про затвердження гр. Ковтун Т.Ю. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лугова 

85.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лугова 

86.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лугова 
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87.  

Про затвердження гр. Горбатенку О.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

вул. Шевченка 

88.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Садова, 6 

89.  

Про затвердження гр. Кустову В.К. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Сонячна, 8 

90.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Київська, 21 

91.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Сонячна, 22 

92.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці 

93.  

Про затвердження гр. Колосніченко Т.П. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Сонячна, 14 

94.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

95.  

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

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

Шкільна  

96.  
Про затвердження гр. Ромалі Л.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

97.  

Про затвердження гр. Маруді Ю.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

98.  

Про затвердження гр. Валуєву А.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, 54-б 

99.  

Про затвердження садівничому товариству «Театральне» технічної документації із 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для колективного садівництва 

(землі загального користування) в с. Забуччя 
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100.  

Про затвердження гр. Калиті 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. Єрощенка, 6-а 

101.  

Про затвердження гр. Радзієвській А.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. Варшавська, 82 

102.  

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

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 72/1 

103.  

Про затвердження гр. Безсмертній С.Д. 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. Південна, 4-а  

104.  

Про затвердження громадянам  Літвінову О.А. та Мурзі В.А. технічної документації із 

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

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

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

вул. Університетська, 59-а 

105.  

Про затвердження гр. Козубовській Г.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. Щаслива, 54-б 

106.  

Про затвердження гр. Халі М.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. Ново-Ірпінська, 1 

107.  

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

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, пров. Озерний, 44 

108.  

Про затвердження гр. Сороці В.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. Северинівська, 133 

109.  

Про затвердження гр. Наварову М.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. Личака, 37 

110.  

Про затвердження гр. Книшу О.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, пров. Тургенєва, 2 
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111.  

Про затвердження гр. Павленку 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. 1 Травня, 24 

112.  

Про затвердження гр. Куракіну Я.О.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 13 

113.  

Про затвердження гр. Зарецькому Б.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. Авіаконструктора Антонова, 28-б 

114.  

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

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Кошового, 21 

115.  

Про затвердження гр. Гановському І.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. Варшавська, 9 

116.  

Про затвердження гр. Мозговій 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. Українська, 79 

117.  

Про затвердження гр. Рожкову 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. І Північний тупик, 4 

118.  

Про затвердження громадянам  Губановій Н.С. та Марченко 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. 

Пушкінська, 32 

119.  

Про затвердження громадянам  Вовченко Н.М.  та Вовченко Т.Л. 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. 

Дачна, 28-а 

120.  

Про передачу гр. Верьовкіній М.В. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 73 
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

121.  

Про затвердження гр. Гончаренко А.Д. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Садова, 8 

122.  

Про затвердження гр. Толкушову В.Ф. проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

123.  

Про затвердження гр. Гаценку О. І. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на розміщення та експлуатацію будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства на території Ірпінської міської 

ради 

124.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  індивідуального 

садівництва на розміщення та експлуатацію будівель і споруд  автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/8  

125.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  індивідуального 

садівництва на розміщення та експлуатацію будівель і споруд  автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/9  

126.  

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 та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 7 

127.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на розміщення та експлуатацію будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства на території Ірпінської міської 

ради  

128.  

Про затвердження гр. Будніку С.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 в с. Козинці, вул. І.Франка, 159-а 

129.  

Про затвердження  гр. Ліфіренко О.С. 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, вул. Вишнева 

130.  

Про затвердження громадянам Клименку С.В. та  Бочковській О.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. Михайлівка-

Рубежівка 



 

11 

131.  

Про затвердження гр. Марченку І.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 ради 

132.  

Про затвердження ТОВ «РІТЕЙЛ-ПАРК»  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства  на будівництво та  обслуговування будівель 

торгівлі  на території Ірпінської міської ради 

133.  

Про затвердження проектів 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, згідно додатку 1 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

134.  
Про надання ТОВ «АГРОВІТА-ІР» земельних ділянок в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, згідно додатку 1 

135.  

Про надання гр. Марченку Б.В. земельної ділянки в оренду для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в м. Ірпінь, вул. Глінки, 2 

136.  
Про надання гр. Сачок Р.Т. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в  м. Ірпінь, вул. Соборна, 85/1 

137.  
Про надання гр. Сачок Р.Т. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в  м. Ірпінь, вул. Центральна, 6г/5 

138.  

Про укладення з ФОП Лучковою Н.М. договору оренди земельної ділянки на новий строк 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (павільйон-кафе) в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 3-г 

139.  
Про поновлення ФОП Ніколаєву В.І. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 7 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

140.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ТОВ «ТРЕЙДФУД» договору про 

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

Оскольська, (біля садиби №3-б) 

141.  
Про поновлення ТОВ «Фастів-Автотранс» дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Технологічна 

142.  

Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту №147 

від 17.12.2019 року, укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Вороною Р.С. 

відносно земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна, навпроти будівлі №183 

143.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ОСББ «ЛІСОВА» договору про 

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

Лісова 

144.  
Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на укладання договору особистого 

строкового сервітуту на земельні ділянки в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

145.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.09.2021 року № 1656-14-VІІІ  

«Про продаж ФОП Дзюбі Т.В. земельної ділянки несільськогосподарського призначення, 

яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-л» 
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146.  

Про визнання нечинним  рішення Ірпінської міської ради від 18.08.2011 року  №800-15 

VІ «Про затвердження  проекту  відведення та передачу у власність земельної ділянки гр. 

Поночовній Вікторії Борисівні для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 108-є» 

 ПРО ВІДМОВУ 

147.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, згідно додатку 1 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

148.  

Про затвердження гр. Ядловському Р. Ю. проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 66-а 

149.  Різне 

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МАРКУШИН 


