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Ірпінський міський голова Маркушин О.Г. повідомив перелік питань, які 

винесені на розгляд Погоджувальної ради. Детальне ознайомлення з проектами 

рішень винесених питань на розгляд четвертої сесії Ірпінської міської ради VIII 

скликання здійснюють секретар ради Макеєва А.Г. та керівники профільних 

підрозділів. 

I. Загальні питання 

СЛУХАЛИ: 

1.1 Секретаря міської ради Макеєву А.Г, яка запропонувала включити в 

порядок денний сесії наступні питання: 

 

1) Депутатські запити 

2) Про затвердження Положення про старосту Ірпінської міської 

територіальної громади 

3) Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Ірпінської міської ради 

4) Про затвердження Положення про постійні депутатські комісії Ірпінської 

міської ради VIII скликання 

5) Про закріплення депутатів міської ради VIII скликання за вулицями 

Ірпінської міської територіальної громади 

6) Про використання червоно-чорного прапора в місті Ірпінь 

7) Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, 

апарату ради та її виконавчого комітету 

8) Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» (посмертно) 

9) Про розгляд електронної петиції щодо створення скверу імені Сергія 

Шкарівського 

10) Про розгляд електронної петиції щодо облаштування дороги та тротуару до 

ЖК «Грін Сайд» 

11) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста 

Ірпінь «ЗОРКІЙ-ДАВИДЧУКА» 

12) Про надання повноважень посадовим особам юридичного відділу 

Ірпінської міської ради на представництво інтересів Ірпінської міської ради, 

виконавчого комітету та структурних підрозділів Ірпінської міської ради 

13) Про створення Центру професійного розвитку педагогічних працівників 

Ірпінської міської ради Київської області 

14) Про надання дозволів фізичним та юридичним особам на встановлення 

особистих строкових сервітутів на земельні ділянки для прокладання зовнішніх 



 

мереж водопостачання, водовідведення, каналізації, газопостачання та 

електропостачання на території м. Ірпінь 

15) Про надання дозволу Пуньку Є.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту  на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Толстого, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7 

16) Про надання дозволу Пуньку Є.В. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Толстого, 16/1, 

16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7 

17) Про надання дозволу Мурашеві Ю.Д. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Достоєвського та пров. Озерний 

(«Житловий комплекс з повним спектром установ і підприємств та 

загальноосвітньою школою» - 1 черга будівництва) 

18) Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 

зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 1-г 

19) Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання 

зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Достоєвського 

та пров. Озерний («Житловий комплекс з повним спектром установ і 

підприємств та загальноосвітньою школою» - 1 черга будівництва) 

20) Про надання дозволу ТОВ «СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП» на 

встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку для 

прокладання зовнішніх мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Достоєвського та пров. Озерний («Житловий комплекс з повним спектром 

установ і підприємств та загальноосвітньою школою» - 1 черга будівництва) 

21) Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 27 листопада 

2020 року №10-2-VIII «Про затвердження складу постійних депутатських 

комісій Ірпінської міської ради» 

 

Голосували: 

«за» - 8 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

 

 

 

 

https://imr.gov.ua/attachments/article/14589/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf
https://imr.gov.ua/attachments/article/14589/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf


 

II. Питання фінансового управління 

СЛУХАЛИ: 

2.1. Начальника фінансового управління Данилюк Є.В., яка 

запропонувала включити в порядок денний сесії наступні питання: 

 

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

відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення 

підприємств, установ, організацій і їх трудових колективів, окремих громадян за 

вагомий внесок у соціально - економічний та культурний розвиток міста Ірпеня 

та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 рр. 

2) Про затвердження 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 

3) Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2017-2021 роки 

4) Про внесення змін до Програми землеустрою щодо використання  та 

охорони земель у м. Ірпінь  та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на період 

2018-2020 рік 

5) Про внесення змін до Програми «Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 

роки, затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання 

Ірпінської міської ради 

6) №1720-26-VІІ від 22 грудня 2016 року 

7) Про затвердження Програми «Безпечна Ірпінська міська територіальна 

громада» на 2021-2024 роки 

8) Про затвердження програми фінансової підтримки громадських 

організацій Ірпінської міської територіальної громади на 2021 рік 

9) Про затвердження Програми формування фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб на території Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2025 рр. 

10) Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з 

обмеженими фізичними можливостями до об’єктів громадського та житлового 

призначення Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 рр. 

11) Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення 

діяльності управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської 

ради на 2020-2021 роки 

12) Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-

2020 рр. 



 

13) Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських 

організацій м. Ірпінь на 2016-2020 роки 

14) Про внесення змін до програми зайнятості населення м. Ірпеня та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018-2022 рр. 

15) Про затвердження програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в Ірпінській міській територіальній громаді на 2021-

2025 рр. 

16) Про затвердження Комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2025 рр. 

17) Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Ірпінської  міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2019 року № 6105-76-VІІ «Про міський бюджет  м. Ірпінь на 

2020 рік» 

18) Про бюджет Ірпінської  міської територіальної громади на 2021 рік» 

19) Про затвердження Положення про цільовий фонд соціально-економічного 

розвитку Ірпінської міської територіальної громади 

20) Про застосування окремих рішень Ірпінської міської ради та сільських рад, 

що ввійшли до складу Ірпінської міської територіальної громади 

21) Про затвердження Порядку використання коштів бюджету Ірпінської 

міської територіальної громади одержувачами бюджетних коштів на 2021 рік 

22) Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету Ірпінської міської територіальної громади 

23) Про внесення змін у Міську комплексну програму «Здоров’я Приірпіння» 

на 2020 рік 

24) Про затвердження комплексної програми «Здоров'я Ірпінської міської 

територіальної громади» на 2021 рік 

25) Про затвердження комплексної програми «Особливі» на 2021-2025 роки 

26) Про умови оплати праці працівників Ірпінської міської ради та її 

виконавчих органів 

27) Про затвердження Програми розвитку та удосконалення організації 

харчування здобувачів освіти в комунальних закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти Ірпінської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки 

28) Про затвердження Програми «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки 

29) Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 07 травня 

2020 року №6548-81-VІІ 

30) Про внесення змін до штатних розписів управління освіти і науки 

Ірпінської міської ради Київської області 

31) Про внесення змін до міської Програми «Обдарована дитина» на 2016-2020 

роки 

32) Про внесення змін до міської Програми «Підтримка» на 2018-2020 роки 



 

33) Про внесення змін до Програми розвитку та удосконалення організації 

харчування вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки 

34) Про внесення змін до міської Програми «Успішний педагог» на 2017-2021 

роки 

35) Про перейменування та затвердження Статуту закладу освіти 

36) Про затвердження Програми Ірпінської міської територіальної громади 

«Підтримка» на 2021-2025 роки  

37) Про внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі культури в 

м. Ірпінь на 2018-2020 роки 

38) Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури 

Ірпінської міської 

39) територіальної громади на 2021-2025 роки 

40) Про затвердження комплексної місцевої «Програми профілактики 

злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території Ірпінської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

41) Про затвердження «Місцевої програми запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру чи терористичних 

проявів у Ірпінській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» 

42) Про внесення змін в місцеву «Програму запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру чи терористичних 

проявів у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-

2020 роки» 

43) Про затвердження 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 

44) Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2021 рік 

45) Про внесення змін у Додаток до Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 

2019-2021 роки затвердженого рішенням сесії від 19.12.2018 р. №4578-62-VII 

46) Про затвердження Програма розвитку малого та середнього 

підприємництва Ірпінської міської територіальної  громади на 2021-2023 роки 

47) Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської 

міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-

2023 роки 

48) 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 



 

49) Про внесення змін до Додатку №1 та Додатку №2 Міської комплексної 

програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2016-

2020 роки 

50) Про внесення змін до Додатку №1 та Додатку №2 Міської комплексної 

програми «Молодь Приірпіння» на 2016-2020 роки 

51) Про затвердження Комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення 

прав дітей «Щаслива родина – щаслива дитина» Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

52) Про затвердження Комплексної програми «Молодь громади» Ірпінської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

53) Про внесення змін до Програми «Поводження з «безпритульними 

тваринами» в місті Ірпінь на 2017 – 2020 роки» 

54) Про затвердження Програми поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних тварин на території Ірпінської міської 

територіальної громади протягом 2021-2023 року 

 

Голосували: 

«за» - 8 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

 

III. Питання управління ІРІ та ЖКГ 

СЛУХАЛИ: 

3.1 Начальника управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

Канюру С.О., який запропонував включити в порядок денний сесії наступні 

питання: 

 

1) Про  затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних 

підприємств Ірпінської  міської ради  

2) Про  внесення змін до фінансових планів за 2020 рік 

3) Про надання дозволу КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради на 

списання нежитлових приміщень 

4) Про затвердження Статуту комунального виробничого підприємства 

громадського харчування Ірпінської міської ради в новій редакції 

5) Про безоплатне прийняття до комунальної власності Ірпінської міської 

територіальної громади об’єктів водопостачання та водовідведення 

6) Про безоплатне прийняття до комунальної власності Ірпінської міської 

територіальної громади системи контролю доступу «шлагбаум» 



 

7) Про  надання пільг щодо орендної плати за оренду об’єктів комунальної 

власності   

8) Про продовження договорів оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності 

9) Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди 

комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади  

10) Про надання дозволу КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ірпінської міської ради на списання основних засобів та 

товарно-матеріальних цінностей 

11) Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м. Ірпінь  трансформатора ТП-3 

12) Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 19.12.2019 

№6123-76-VII 

13) Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Ірпінь квартири №154 в будинку №3 по вул. Гостомельське шосе у м. 

Ірпінь 

14) Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

безоплатну передачу спортивного майданчика по вул. Миру в м.Ірпінь 

15) Про безоплатне прийняття до комунальної власності Ірпінської міської 

територіальної громади котельні 

16) Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за 

рахунок коштів міського бюджету, на баланс Управління освіти і науки 

Ірпінської міської ради 

17) Про затвердження Програми відновлення та підтримки сприятливого 

екологічного стану річки Ірпінь на 2021-2025 рр. 

18) Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Ірпінська центральна міська лікарня»  Ірпінської міської ради в новій редакції 

19) Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної 

громади об’єктів нерухомого майна 

20) Про затвердження Програми розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій Ірпінської міської територіальної громади на 2021 – 2023 р.р. 

21) Про внесення змін до Паспорту Програми розвитку інформаційних та 

комунікаційних технологій м. Ірпінь та селищ на 2017 – 2020 р.р. 

22) Про  затвердження протоколів електронних аукціонів 

23) Про  затвердження фінансових планів комунальних підприємств Ірпінської  

міської ради на 2021 рік 

24) Про безоплатне прийняття до комунальної власності Ірпінської міської 

територіальної громади спортивного майданчику 



 

25) Про внесення змін в Додаток №1 до рішення Ірпінської міської ради від 

25.12.2014 р. №4473-63-VІ 

26) Про затвердження передавального акту 

27) Про безоплатне прийняття майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Києво-Святошинського району Київської області 

закладів культури та спорту, підпорядкованих відділу культури, молоді та спорту 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, та 

закладів і установ, підпорядкованих  відділу освіти Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації Київської області, у власність  Ірпінської 

міської територіальної громади 

28) Про  затвердження переліку підприємств, установ, організацій Ірпінської 

міської територіальної громади, що надають соціально важливі послуги 

населенню 

29) Про надання дозволу на продовження договорів на безоплатне 

користування майном (позички) з Ірпінським відділом поліції ГУНП  в Київській 

області 

30) Про затвердження Статуту Комунального підприємства  

«Ірпіньводоканал» в новій редакції 

31) Про передачу закладів освіти та культури, їх майна у власність 

територіальних громад 

32) Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» Ірпінської міської ради на укладання договору оренди 

33) Про затвердження Положення про Револьверний Фонд 

34) Про затвердження  Програми «Питна вода» КП «Ірпіньводоканал» 

на 2021– 2031 роки 

35) Про затвердження Програми «Розвитку дорожнього і мостового 

господарства та забезпечення безпеки дорожнього руху автомобільних доріг 

Ірпінської  міської територіальної громади на  2021-2023 роки» 

36) Про затвердження Програми «Благоустрою Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» 

37) Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у 2021 році 

38) Про внесення змін до Програм 

 

Голосували: 

«за» - 8 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

 

 

 



 

IV. Питання відділу земельних ресурсів 

 

СЛУХАЛИ: 

4.1 Начальника відділу земельних ресурсів Унинець В. В., яка запропонувала 

включити в порядок денний сесії наступні питання: 

 

1) Про затвердження Програми розвитку земельних відносин, раціонального 

використання та охорони земель  Ірпінської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки 

2) Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Ірпінської 

міської ради в новій редакції 

3) Про затвердження Положення про узгоджувальну комісію для вирішення 

земельних спорів в новій редакції 

4) Про затвердження оновленого складу конкурсної комісії з відбору 

виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів 

на конкурентних засадах виконавчого комітету Ірпінської міської ради, згідно 

додатку 1 

5) Про надання дозволу гр. Денисенку А.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.  Матросова, 17/2 

6) Про надання дозволу гр. Решетнику С.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.  Матросова, 17/1  

7) Про надання дозволу гр. Плотніковій Л. 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. Б. Хмельницького, 39-а 

8) Про надання дозволу гр. Кащевцеву С.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.  Північна, 10 

9) Про надання дозволу гр. Лучковій Н. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

провул. Річковий, 10-б 

10) Про надання дозволу гр. Кононенко М. Д. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 17 



 

11) Про надання дозволу гр. Іткіну Д. Ф. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

в м. Ірпінь, вул. Ворзельська, 13 

12) Про надання дозволу гр. Бородавці М. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуально 

садівництва в м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 25-б 

13) Про надання дозволу гр. Глущенку Д.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. Українська, 3-м 

14) Про надання дозволу гр. Журавському В. Л.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 98-а 

15) Про надання дозволу Комунальному підприємству «Управління 

благоустрою міста» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення (парк відпочинку «Покровський») в м. 

Ірпінь, вул. Котляревського 

16) Про надання дозволу гр. Боярчуку О.С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості  в м. Ірпінь вул. 

Лермонтова, 20-а 

17) Про надання дозволу ТОВ «Магазин №2» та ТОВ «Будинок торгівлі» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

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

103 

18) Про надання дозволу Житлово-будівельному кооперативу №1 на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 6  

19) Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергі в м. Ірпінь, згідно 

додатку 1  

20) Про надання дозволу на розроблення  проектів землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок комунальної власності Ірпінської 

міської ради з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



 

будівель і споруд  на будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

21) Про надання дозволу ТОВ «АЛГАРХОЛОД» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється  з розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, яка 

перебуває в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25 

22) Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних 

гаражів в м. Ірпінь по вул. Багірова, згідно додатку 1 

23) Про надання дозволу гр. Педченку Д. С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 34 

24) Про надання дозволу гр. Сядро Т.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-л 

25) Про надання дозволу Комунальному підприємству 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» Ірпінської міської ради на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка пербуває 

в постійному користуванні, з державного управління та місцевого 

самоврядування на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури, в м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 44  

26) Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на розроблення 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка 

перебуває в постійному користуванні,  з будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури на будівництво та обслуговування закладів освіти, в м. 

Ірпінь, вул. Слов’янська, 1 

27) Про надання дозволу КП «Управління  благоустрою  міста» на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування  об`єктів рекреаційного  призначення (облаштування скверу 

Героїв) в м. Ірпінь по вул. Героїв 

28) Про припинення КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської 

міської ради права постійного користування земельною ділянкою для 

обслуговування денного стаціонару в м. Ірпінь, вул. Чехова, 4 та надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки  



 

29) Про затвердження громадянам Казачку В.Ф. та Казачок Н.В технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 37-б 

30) Про затвердження гр. Данилюк Т.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. Ново-Оскольська, 42 

31) Про затвердження гр. Богдановській Т.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. Давидчука, 40 

32) Про затвердження гр. Шпак О.В. технічної документації із землеустрою 

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

та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Молодіжна, 3 

33) Про затвердження громадянам Нестеровій О.С.та Ткачуку Р.Є. 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. Центральна, 19 

34) Про затвердження гр. Северину А.Б. 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. Натана Рибака, 50-а 

35) Про затвердження гр. Князькому О.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Українська, 31-а 

36) Про затвердження гр. Ковальчук В.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Українська, 31 



 

37) Про затвердження гр. Маніло В.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 Франка, 

22/1 

38) Про затвердження гр. Шумаєву 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 м. 

Ірпінь, вул. Тургенівська, 125/8 

39) Про затвердження гр. Третьяку М.А. та Третьяк О.М. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 57-а 

40) Про затвердження громадянам Дугіній Л.М., Тугай Л.А., Дугіну Д.А. 

Ханкок Т.О. Сухіній І.А., Дугіну О.С., Дугіну М.С. та Дугіній Т.А. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 2 

41) Про затвердження ТОВ «Магазин №9» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок в м. Ірпінь, вул. 

Грибоєдова, 13 

42) Про затвердження гр. Куровській О.М. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 

власності, яка знаходиться в оренді для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25 

43) Про передачу КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-

санітарної  допомоги» Ірпінської міської ради в постійне користування земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги в м. Ірпінь, вул. Лесі Українки, 40 

44) Про передачу гр. Петрівській О.В. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 48 

45) Про затвердження Коту Л.С. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і осблуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 39 



 

46) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради та передачу в 

оренду земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  що розташована в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 

 

47) Про затвердження АТ «Київоблгаз» технічної документації із землеустрою 

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

та передачу в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 37 

48) Про затвердження гр. Бурчак О.В.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

колективного садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, с/т «Берізка», ділянка №43 

49) Про затвердження гр. Алтухову О.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких 

змінюється з індивідуального дачного будівництва на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури згідно додатку 1 

50) Про затвердження гр. Горбачовій А. О. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва індивідуального гаражу на будівництво та  

обслуговування будівель торгівлі м. Ірпінь, вул. Українська, 43-в 

51) Про затвердження гр. Сидоренко Н.В.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з колективного садівництва на будівництво і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, с/т 

«Індустріалець», ділянка 6 

52) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої 

змінюється з іншої житлової забудови на будівництво та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (парк «Центральний») в м. Ірпінь, вул. 

Університетська 

53) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої 

змінюється з будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення в м. Ірпінь, вул. Лісова, 8 



 

54) Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, 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. Григорія Сковороди, 11 

55) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої 

змінюється з будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку на будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(парк відпочинку  «Покровський») в м. Ірпінь, на розі вул. Полтавська та вул. 

Покровська 

56) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки,  яка знаходиться в користуванні на умовах 

оренди ПП «Рідекс» в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 69 

57) Про затвердження гр. Ковальчук Л.П. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

Ірпінь, вул. Чехова, 6-е 

58) Про затвердження гр. Ковальчук Л.П. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

Ірпінь, вул. Пушкінська, 25-б 

59) Про затвердження ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» 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, згідно додатку 1 

60) Про затвердження гр. Римаренко В.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в  м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 34 

61) Про затвердження гр. Римаренко В.В. 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. Ново-

Оскольська, 34 

62) Про затвердження гр. Нельзіну М.С. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з індивідуального садівництва на будівництво та  обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 24-б 

63) Про затвердження гр. Пунько Є.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. Київська,  

64) Про надання дозволу ФОП Довганич А.С. на викуп земельної ділянки, яка 

знаходиться в оренді, за адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора                       

Антонова, 10-а 

65) Про надання дозволу ФОП Довганич А.С. на викуп земельної ділянки, яка 

знаходиться в оренді за адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 10-

б 

66) Про надання гр. Мартинюку М.В. земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,                                       

вул. Соборна, 195-а 

67) Про надання гр. Байрамову Т.К. земельної ділянки  в користування на 

умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 118-б 

68) Про надання ТОВ «ІРИС ІНВЕСТ» земельної ділянки  в оренду  для 

будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6 

69) Про надання ФОП Іващенко А.В. земельної ділянки  в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 22-

д 

70) Про надання гр. Ляшенко О.С. земельної ділянки  в оренду для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  вул. Авіаконструктора Антонова 

71) Про надання гр. Сандуляку Р.І. земельної ділянки  в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  вул. Миру, 14-а   

72) Про поновлення ФОП Тиванюк О.Я. договору оренди земельної ділянки 

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

Центральна, 4-а 

73) Про поновлення ФОП Філобоченко В.А. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 3-в 



 

74) Про поновлення МПП «Рада» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

в м. Ірпінь на розі вул. Лермонтова та Садової 

75) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки №040834000041 

від 22.05.2008 р., укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Журавлем  

76) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки №37 від 

01.06.2020 р., укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Пилипенком 

Олександром Анатолійовичем 

77) Про поновлення гр. Молнару В.В. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 41-ж 

78) Про поновлення гр. Закурдаєву О.С. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. О.Кошового, 17 

79) Про поновлення гр. Радчук С.П. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 74 

80) Про поновлення ФОП Позняку О.А. договору оренди земельної ділянки 

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

Центральна, 16-а 

81) Про поновлення ФОП Арсентьєвій І.М. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування в м. Ірпінь, вул. З.Алієвої, 58 

82) Про поновлення гр. Ржепецькій І.М. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Толстого, 2-а 

83) Про надання ТОВ «Ірпінський Дім», ТОВ «Клінфарм», АТ КБ 

«Приватбанк», ПрАТ «Фора Рітейл», ФОП Дуганець І.І. АБ «Укргазбанк», ТОВ 

«Натуропрепарат» земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, 

офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3 

84) Про поновлення ТОВ «Техноком» договору оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. 

Ірпінь, вул. Покровська, 1-б/3 

85) Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди 

земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь, вул. Університетська 



 

86) Про поновлення ПП «Рідекс» договору оренди земельної ділянки від 

№041096600078 від 16.12.2010 р., що розташована в м. Ірпінь, вул. 

Котляревського, 69 

87) Про припинення ТОВ «МАКРО СИСТЕМ ІНВЕСТ» дії договору оренди 

земельної ділянки для іншої житлової забудови в м. Ірпінь, вул. Білокур 

88) Про поновлення МПП «Рада» дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Миру (біля будинку 

№16) 

89) Про поновлення МПП «Рада» дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту №15 від 31.01.2018 р. на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. 

Пісочна (навпроти садиби №6) 

90) Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ТОВ «КОМПАНІЯ 

ЛЕГРАН» договору про встановлення особистого строкового сервітуту на 

земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 195-а 

91) Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Хармишевим 

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

вул. Шевченка, 4-д 

92) Про встановлення земельних сервітутів та укладання з ФОП Шеліхом О.І. 

договорів про встановлення особистих строкових сервітутів на земельні ділянки 

в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

93) Про встановлення земельного сервітуту  та укладання з ФОП Малхасяном 

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

вул. Гостомельське шосе, напроти буд.39 

94) Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового  

сервітуту  №45 від 29.03.2018 р. 

95) Про встановлення земельного сервітуту та укладання з Управлінням освіти 

і науки Ірпінської міської ради договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь 

96) Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ОСББ «Мирний 

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

вул. Миру, 3-б 

97) Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 

01.03.2018 року №3274-48-VІІ 

98) Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.11.2019 року 

№5914-74-VІІ 

99) Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 19.03.2020 

року  №6496-79-VІІ 

100) Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 

02.11.2017 року №2768-42-VІІ 



 

101) Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 

27.07.2017 року №2426-36-VІІ 

102) Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 

28.09.2017 року №2657-40-VІІ 

103) Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 

30.11.2017 року №2914-43-VІІ 

104) Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 19.03.2020 року 

№6435-79-VІІ 

105) Про внесення нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 

03.06.2016 року №947-15-VІІ 

106) Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної 

громади міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності 

гр. Смоляр І.В. в м. Ірпінь, вул. Соборна, 81 

107) Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної 

громади міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності 

гр. Сорочука В.Ф. в м. Ірпінь, вул. Соборна, 81 

108) Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної 

громади міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності 

ТОВ «Торговий Дім «Прогрес» в м. Ірпінь, вул. О.Кошового, 13-б 

109) Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно 

додатку 1 

110) Про розгляд заяви АТ «Райффайзен Банк Аваль» про надання дозволу на 

розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Ірпінь, вул. Соборна, 152 

111) Про затвердження гр. Коцюбі С.П.  проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Покровська, 38/1 

112) Про затвердження гр. Охріменку М.В. проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 47-а/1 

113) Про затвердження гр. Вінцевичу Л.П. проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 7-д 

114) Про затвердження гр. Куцу В.О.  проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 84-а 

115) Про затвердження гр. Трачук О. В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 87 



 

116) Про затвердження гр. Панченку А.В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,                                                        

вул. Ново-Оскольська,     32-л 

117) Про затвердження гр. Кирпель С.В. проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська,76 

118) Про затвердження гр. Юреско А.Б. проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Поповича, 4-б 

119) Про затвердження гр. Колосовій О.О.  проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 49-в 

120) Про затвердження гр. Левченко Г. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Київська, 42-в 

121) Про затвердження гр. Нальопі Ж.В. проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 27-а 

122) Про затвердження гр. Козицькому О.Ю. проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 27-а 

123) Про затвердження гр. Мілімко Л.В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 1 

124) Про затвердження гр. Мудренку О.О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва в м. 

Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/70 

125) Про затвердження гр. Дорошенку В.М.  проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь, вул. 11-та Лінія, 9/74 

126) Про затвердження гр. Бумагіну О.І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/73 

127) Про затвердження гр. Шияну В.О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/72 

128) Про затвердження гр. Берегелі Р.П.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. 

Ірпінь, вул. Ломоносова, 99-а 



 

129) Про затвердження гр. Коваленку В.М.  проекту землеустрою та передачу 

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

12 Лінія, 5 

130) Про затвердження гр. Янчинській О. І. проекту землеустрою та передачу 

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

Північна, 22/5 

131) Про затвердження гр. Королю П. П. проекту землеустрою та передачу 

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

Українська, 1-т 

132) Про затвердження гр. Камінській О.В. проекту землеустрою та передачу 

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

Львівська, 22 

133) Про затвердження гр. Волошенюку І. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/25 

134) Про затвердження гр. Руришину І.С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Гостомельське шосе 

135) Про затвердження гр. Каменській Н. І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/20 

136) Про затвердження гр. Савченко К.В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Садова, 73 

137) Про затвердження гр. Недашківському О.А.  проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Садова 

138) Про затвердження гр. Гачкову С.М.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Виговського, 24-б 

139) Про затвердження гр. Ковальчук Г.В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Українська,1 

140) Про затвердження гр. Федотовій Т.О. проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/28 

141) Про затвердження гр. Шиповському В. В.  проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/27 



 

142) Про затвердження гр. Сухомлину Д. В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/35 

143) Про затвердження гр. Кадун Н. М.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/2 

144) Про затвердження гр. Хвостику В. М.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/9 

145) Про затвердження гр. Ігуменовій Т. П.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/7 

146) Про затвердження гр. Белі О. М.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Чехова, 20-в 

147) Про затвердження гр. Красноштан В.В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 

148) Про затвердження гр. Гапону В. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Степанівська, 1-б 

149) Про затвердження гр. Денчику В.І.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Чехова, 5-г 

150) Про затвердження гр. Бабенко В. С.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Ніжинська, 14-а 

151) Про затвердження гр. Дворєцкому Е. Є.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/23 

152) Про затвердження гр. Павленку І. О.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Северинівська, 129-г 

153) Про затвердження гр. Чижевській А. С.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Ломоносова, 26-в 

154) Про затвердження гр. Тонких С. В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Полтавська, 64/87 



 

155) Про затвердження гр. Майковській О. О.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 118 

156) Про затвердження гр. Зінець Р. С.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Львівська, 12-т 

157) Про затвердження гр. Легусь Н.О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Садова, 94 

158) Про затвердження гр. Легусю В.М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Садова, 94 

159) Про затвердження гр. Болотенюк Н.М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Ломоносова, 26-в 

160) Про затвердження гр. Перегняку М.Я. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/103 

161) Про затвердження гр. Ляшенко О.С.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 3-е 

162) Про затвердження гр. Росстальному С.В. проекту землеустрою та передачу 

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

Незалежності, 1-а 

163) Про затвердження гр. Усенко А.А. проекту землеустрою та передачу 

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

садівниче товариство «Пролісок», ділянка №14 

164) Про затвердження гр. Дворецькову І. В. проекту землеустрою та передачу 

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

Садова, 67- б 

165) Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури  в м. Ірпінь, провул. Глінки, 9/14 

166) Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 52-б 

167) Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  



 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 24/63 

168) Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  та  

споруд технічної інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 6-б 

169) Про затвердження відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне 

користування для загального користування (для облаштування дитячого 

майданчику)  в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська (біля будинку № 42-а) 

170) Про затвердження відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне 

користування для загального користування (для облаштування дитячого 

майданчику)  в м. Ірпінь, вул. Лісова (біля будинку № 4-н) 

171) Про затвердження відділу культури, національностей  та релігій Ірпінської 

міської ради  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

спорту в м. Ірпінь, вул. Українській (в районі вул. Матросова) 

172) Про затвердження управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування для 

будівництва та обслуговування закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Курортна, 9 

173) Про затвердження комунальному підприємству «Управління благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки в постійне користування  для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення в м. Ірпінь, вул. Університетська 

174) Про затвердження ФОП Ісаєву С.Т.о. проектів землеустрою та передачу 

земельних ділянок в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

175) Про затвердження гр. Копитіній Н.С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 52-а 

176) Про затвердження гр. Іздебскій Н. В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 12-д/2 

177) Про затвердження гр. Ковтун Є. Ю.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва індивідуального гаражу  на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Українська 

 

 



 

Голосували: 

«за» - 9 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

 
Вирішили: рекомендувати на четвертій сесії Ірпінської міської ради VIII 

скликання провести голосування за вищезазначеними питаннями і включити дані 

проекти рішень до порядку денного сесійного засідання. 

 

 

Міський голова                                                     Олександр МАРКУШИН 

 

Секретар ради                                                       Анжела МАКЕЄВА 

 


