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Присутні:  

Маркушин О.Г. – міський голова 

Макеєва А.Г. – секретар міської ради 

Пащинський О.С. – голова фракції 

ПП «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» 

Міронішена З.А. – представник 

фракції ПП «Слуга народу» 

Скорик-Шкарівська М.М. – голова 

фракції ПП «Голос» 

Ополінський А.О. – голова фракції 

ПП «ВО «Свобода» 

Страховський А.А. – представник 

фракції ПП «ВО «Батьківщина» 

Іздебска Н.В. – голова фракції ПП 

«Європейська солідарність» 

Нечитайло О.Р. – начальник відділу 

забезпечення діяльності ради 

Унинець В.В. – начальник відділу 

земельних ресурсів 

Канюра С.О. – начальник управління 

інфраструктурного розвитку, 

інвестицій та ЖКГ  

Данилюк Є.В. – начальник 

фінансового управління 

 

 

 

 



 

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

винесені на розгляд Погоджувальної ради згідно проекту порядку денного сьомої 

чергової сесії Ірпінської міської ради.  

2. Детально ознайомили з проектами рішень, згідно порядку денного сьомої 

сесії Ірпінської міської ради VIII скликання секретар ради Макеєва А.Г. та 

керівники профільних підрозділів. 

 

 

Голосували: 

«за» - 8 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

 
Вирішили: рекомендувати порядок денний згідно проекту за основу сьомої сесії 

Ірпінської міської ради VIII скликання. 

 

 

Секретар ради                                                                       Анжела МАКЕЄВА 

  



 
 

ПРОЄКТ 

 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

Сьома сесія VIIІ-го скликання 
 

«8» квітня 2021 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про затвердження Положення про постійні депутатські комісії  Ірпінської міської ради  

VIII скликання у новій редакції 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

3.  

Про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Секретаря ради 

національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності антиукраїнських 

політичних партій - «Опозиційна платформа - за життя» та «Партія Шарія» 

 Доповідач: Маркушин О.Г. – міський голова 

4.  Про звернення до Президента України щодо звільнення політв’язня Олега Приходька 

 Доповідач: Маркушин О.Г. – міський голова 

5.  Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

6.  
Про затвердження Положення про порядок формування та затвердження списку 

присяжних Ірпінського міського суду Київської області 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

7.  Про затвердження складу комісій з формування списку присяжних 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

8.  
Про затвердження Положення про господарський сектор виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

9.  
Про розгляд електронної петиції щодо захисту інвесторів і  сприяння добудові та  

введенню в експлуатацію  незавершеного будівництва ЖК «Єсенін-2» 

                                   Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

10.  
Про розгляд електронної петиції щодо збереження зеленої зони відпочинку між 

будинками по вул. Садова, 61 та Садова, 63 в м. Ірпінь 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

11.  
Про укладення Угоди  про співробітництво і партнерство  між містом Ірпінь і 

смт. Коцюбинське  Київської області 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

12.  
Про затвердження  Міської цільової програми «Громадський бюджет Ірпінської міської 

територіальної громади на 2020-2023 роки» 

 

Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

 

 

 



 

13.  
Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2025 рр. 

 
                                  Доповідач: Зброжек П. В. - начальник управління праці та   

                                                     соціального захисту населення 

14.  
Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Ірпінської міської ради в новій редакції 

 
Доповідач: Ничипоренко О. І. - директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соцільних послуг) 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

15.  

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

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

2021 рік» 

16.  Про списання безнадійної заборгованості ліквідованого банку «Україна» 

17.  
Про затвердження Порядку списання об’єктів комунальної власності Ірпінської міської 

територіальної громади 

18.  

Щодо тимчасового зменшення сплати окремих видів платежів на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби 

(COVID-19) 

 
Питання центру надання адміністративних послуг  

Доповідач: Величко А. А. - начальник центру надання адміністративних послуг 

19.  
Про затвердження Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, 

що знаходиться у володінні Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету 

20.  
Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 

21.  
Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління 

22.  

Про зменшення статутного капіталу  комунального некомерційного підприємства  

«Ірпінський міський центр  первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської 

ради Київської області та затвердження Статуту підприємства в новій редакції   

23.  

Про затвердження Порядку приєднання об`єктів до систем централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення комунального підприємства 

«Ірпіньводоканал»  

24.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 

ради на передачу обладнання   

25.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 

ради на списання матеріальних цінностей (обладнання)    

26.  
Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств  

Ірпінської  міської ради за 2020 рік   

27.  
Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради в новій редакції    

28.  Про  затвердження протоколів електронних аукціонів   

29.  
Про  надання пільг щодо орендної плати за оренду об’єктів комунальної власності на 

період дії посиленого карантину 



 

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

власності Ірпінської міської територіальної громади  

31.  
Про внесення змін до Паспорту Програми  розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій  Ірпінської міської територіальної громади на 2021 рік  

32.  
Про безоплатне прийняття майна комунальної власності Боярської міської ради в 

комунальну власність Ірпінської міської територіальної громади   

33.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

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

бюджету, на баланс Коцюбинської селищної ради   

34.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства  «Управління житлово – 

комунального  господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради  в новій редакції    

35.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінський міський центр  первинної медико-санітарної 

допомоги» Ірпінської міської ради на укладання договору оренди   

36.  Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії  

37.  

Про надання згоди на заміну сторони Орендодавця за договорами оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Ірпінської міської територіальної 

громади 

38.  
Про надання дозволу на заміну сторони Договору  суборенди нежитлових приміщень  

комунального майна Ірпінської міської територіальної громади 

39.  Про прийняття до комунальної власності об’єктів нерухомого майна 

40.  

Про внесення змін рішення сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021 №325-6-VIII 

«Про продовження договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності» 

 
Питання відділу культури, національностей та релігій 

Доповідач: Антонюк Є. П.- начальник відділу  

41.  
Про затвердження базової мережі  закладів культури Ірпінської міської територіальної 

громади (нова редакція) 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С. А.- начальник відділу 

42.  
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. 

Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за 2020 рік 

43.  

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 

44.  
Про затвердження Положення про порядок приватизації (відчуження) комунального 

майна на території Ірпінської міської територіальної громади 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

45.  

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

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та каналізації за 

адресою:  м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 3 

 

 

46.  

Про надання дозволу Андрейку Т.М. на встановлення особистого строкового сервітуту  

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж електропостачання за адресою:  

м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 3 



 

47.  

Про надання дозволу Довганич А.С. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

на земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж газопостачання  за адресою:  

м. Ірпінь, вул. Покровська, 34-м 

48.  

Про надання дозволу Стужук Л.Л. на встановлення особистого строкового сервітуту  на 

земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та каналізування за 

адресою:  м. Ірпінь, вул. Університетська, 29 

49.  
Про внесення змін до Додатку 1 та до Додатку 2 Програми перспективного розвитку 

зелених  насаджень у м. Ірпінь на 2019 – 2021 роки   

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

50.  Про надання дозволу на розробку детального плану території 

51.  
Про затвердження детального  плану території земельних ділянок по вул. 11 Лінія в 

м. Ірпінь 

52.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки по вул. 

Київська, 81 в м. Ірпінь 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

53.  

Про надання дозволу гр. Вербенку Б.Р.  на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул.  Некрасова, 1/3 

54.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул.  Білокур, 2-п 

55.  

Про надання дозволу гр.Маньковському 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, провул.Ранковий,23-а 

56.  

Про надання дозволу гр. Марченко Г. М. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул. Пушкінська, 32 

57.  

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

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

вул. Пушкінська, 32 

58.  

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

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

вул. Київська, 94 

59.  

Про надання дозволу гр. Толмачевій Г.І.   на розроблення проекту землеустрою щодо   

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

вул. Київська 71-а 

60.  

Про надання дозволу гр. Будняк Т.Г.   на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

провул. Річковий, 3-б 

61.  

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

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

вул.  Виговського, 23 



 

62.  

Про надання дозволу гр. Клименкову Д.С. на розроблення проекту землеустрою щодо   

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

вул. Матросова, 9 

63.  

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

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

вул. Пушкінська, 60-ж 

64.  

Про надання дозволу гр. Сидоренку Б.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Троїцька, 27 

65.  

Про надання дозволу гр. Комаренку К.Г.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Толстого, 15 

66.  

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

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

Ірпінь, вул. Виговського, 15-б 

67.  

Про надання дозволу гр. Биковичу Р.М. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в  

м. Ірпінь, провул. Північний, 15 

68.  

Про надання дозволу гр. Загній Ю. Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/134 

69.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/133 

70.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/69 

71.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 14/3 

72.  

Про надання дозволу гр. Смовж С. Т. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 14/2 

73.  

Про надання дозволу гр. Наумчук Г. П. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 40-а 

74.  

Про надання дозволу гр. Пащенко Є. В. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 125-а 

75.  

Про надання дозволу гр. Самойленку В. В. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/136 

76.  

Про надання дозволу гр. Табак Г. П. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Львівська, 12-с 



 

77.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів  в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 21 

78.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 21-б 

79.  

Про надання дозволу гр. Калацюку І. О. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, пров. Київський, 21 

80.  

Про надання дозволу гр. Коваленко Л. Г. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, вул. Київська, 44-д 

81.  

Про надання дозволу гр. Репесі 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.. Київська,80-б 

82.  

Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління  благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для загального користування (облаштування 

зони відпочинку)  в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська  

83.  

Про надання дозволу гр. Волошину І.А. на розроблення технічної документації із 

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

місцевості) в м. Ірпінь, вул. Франка, 5-а 

84.  

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  

85.  

Про надання дозволу ПАТ «Укртелеком» на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості), яка знаходиться в оренді для розміщення та експлуатації інших технічних 

засобів зв’язку в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 120-а 

86.  

Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування паркингів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 

в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова 

87.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни  цільового 

призначення земельної ділянки  комунальної власності  Ірпінської міської ради з  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на  

будівництво та обслуговування  об’єктів рекріаційного призначення  в м. Ірпінь, 

вул. Ново-Оскольська, 4-г 

88.  

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності Ірпінської міської територіальної 

громади в м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1 

89.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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



 

90.  

Про надання дозволу гр. Перевертуну О.П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Михайлівка-Рубежівка 

91.  
Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок 

комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади  

92.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

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

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

93.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Житомирська, 34-г 

94.  

Про затвердження гр. Яворському І.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 12 

95.  
Про затвердження гр. Іткіну Д.Ф.   проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Ворзельська, 13 

96.  
Про затвердження гр. Третьяк О.М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Озерна, 57-а 

97.  
Про затвердження гр. Григор’єву А.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 53-г 

98.  
Про затвердження гр. Мельнику  М.С.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Зелена, 2 

99.  
Про затвердження гр. Ройко Л.І.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 1 

100.  
Про затвердження гр. Приймаку М.М.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. І. Франка, 4-а 

101.  

Про затвердження гр. Сироватці П.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, 

вул. Б.Хмельницького, 37-в 

102.  
Про затвердження гр. Лягері Т.Л. проекту землеустрою та передачу  земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Соборна, 107-л 

103.  

Про затвердження гр. Костюку О. Д. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул.Садова, 

96/14 

104.  

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

у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 11-а/107 

105.  

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

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул.Некрасова, 

1-б 

106.  
Про затвердження гр. Лутак І. С. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/107 



 

107.  

Про затвердження гр. Корчинській Л. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, 

вул.Львівська, 12-л 

108.  

Про затвердження гр. Глушаненко В.Б. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь,  

вул.Северинівська, 120-г/1 

109.  

Про затвердження гр. Загоруку А. С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 25/24 

110.  

Про затвердження гр. Примаченку В. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 25/17 

111.  

Про затвердження гр. Тихій С. В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/13 

112.  

Про затвердження проекту землеустрою та передачу гр. Кодьєвій Т. В. земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 25/11 

113.  

Про затвердження гр. Кондратюку В.В. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Михайлівка-Рубежівка, пров. Хутірський, 16 

114.  

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

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

Рубежівка 

115.  

Про затвердження  гр. Юденку Р.С.  проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка,  вул. Леонтовича, 22 

116.  
Про затвердження гр. Шевченко Л.М. проекту землеустрою та передачу земельної  

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

117.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с.  Михайлівка-Рубежівка , вул. Немішаєвська, 20 

118.  

Про затвердження  гр. Боровському В.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с.  Михайлівка-Рубежівка  

119.  

Про затвердження  гр. Федяніну М.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с.  Михайлівка-Рубежівка , вул. Я.Мудрого, 98  

120.  

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

ділянки у власність для  будівництва  і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с.  Михайлівка-Рубежівка , вул. Приозерна, 8 

 

 

121.  

Про затвердження  гр. Пригладю В.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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



 

122.  

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

ділянки у власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

123.  

Про затвердження  гр. Лінчуку І.О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул.Б.Хмельницького, 41 

124.  
Про затвердження гр. Бозоян Т.С. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для   індивідуального садівництва в с. Козинці 

125.  

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

ділянки у власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с.Михайлівка-Рубежівка, вул. Немішаєвська, 9 

126.  

Про затвердження  гр. Богдан С.М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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

Рубежівка 

127.  

Про затвердження  гр. Ігнатенку О.М. проекту землеустрою  та передачу земельної 

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

І.Франка, 128-А 

128.  

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

ділянки у власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Діброва, вул. Шевченка 

129.  

Про затвердження  гр. Зубащенку А.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с.  Михайлівка-Рубежівка  

130.  

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

ділянки у власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка , вул. Приозерна, 6 

131.  

Про затвердження  гр. Лисенко Н.А. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для колективного  садівництва  в с. Михайлівка-Рубежівка,  

садівницьке товариство «Красне», вул. Михайлівська, 10 

132.  

Про затвердження  гр. Бірюку Н.А. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для  колективного  садівництва  в с. Михайлівка-Рубежівка,  садівницьке 

товариство «Красне», вул. Квітнева, 34 

133.  

Про затвердження  гр. Усенку Ю.Г. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для  колективного  садівництва  в с. Михайлівка-Рубежівка,   садівницьке 

товариство «Красне», вул. Квітнева, 32 

134.  

Про затвердження гр. Пархоменку К.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шляхова, 1 

135.  

Про затвердження гр. Дацюку Ю.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

земельної ділянки  у власність для колективного садівництва  в с. Михайлівка-

Рубежівка,  садівницьке товариство «Красне» , вул. Квітнева, 19 

 

136.  

Про затвердження гр. Гучок Г.Ю. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки  

у власність для колективного садівництва  в с. Забуччя, садівницьке товариство 

«Калина»  



 

137.  

Про затвердження гр. Щербакову А.Б. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці 

138.  
Про затвердження гр. Солодовій Н.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва  індивідуальних  гаражів в с.Михайлівка-Рубежівка  

139.  

Про затвердження гр. Ковальчук А.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Рубежівка  

140.  

Про затвердження гр. Лінчуку М.Г. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки  

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

Рубежівка  

141.  

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

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

Рубежівка  

142.  

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

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

Рубежівка  

143.  

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

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

Рубежівка  

144.  

Про затвердження гр. Швецю О.Ю. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Леонтовича, 19 

145.  

Про затвердження гр. Олійник М.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, пров. Приозерний, 5 

146.  

Про затвердження гр. Вигінному Є.В проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці 

147.  

Про затвердження гр. Вигінному Є.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. І. Франка 

148.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Діброва 

149.  

Про затвердження гр. Тимошенку В.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Шевченка 

150.  

Про затвердження гр. Тимошенко Л.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Діброва, вул. Шевченка, 37 

151.  

Про затвердження гр. Тимошенко В.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 13 



 

152.  

Про затвердження гр. Тимошенко В.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Діброва, вул. Валентина Опанасенка, 10 

153.  

Про затвердження гр. Тимошенко Х.Р. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

154.  
Про затвердження гр. Тимошенку В.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів   в с.Діброва, вул. Шевченка 

155.  

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

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в с. Діброва, вул. 

Шевченка, 24-а 

156.  

Про затвердження гр. Бондаренку В.П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Юрія Ляпіна 

157.  

Про затвердження гр. Бондаренко Г.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Польова, 2 

158.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 6 

159.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 12 

160.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 7 

161.  

Про затвердження гр. Вітер Т.А. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 29 

162.  

Про затвердження гр. Кустову С.К. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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

Шевченка 

163.  

Про затвердження гр. Цюпі Л.В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

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

56-а 

164.  

Про затвердження гр. Кустову С.К. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в  с. Діброва, вул. Валентина Опанасенка 

165.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці 

166.  

Про затвердження гр. Білоус З.В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Наталії Ужвій, 52 

167.  
Про затвердження гр. Ковтун М.О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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



 

168.  
Про затвердження гр. Сисаку О.В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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

169.  

Про затвердження гр. Рапчевському А.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с.Михайлівка-Рубежівка, вул.Василя Стефаника, 19 

170.  
Про затвердження гр. Олійник М.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в с.Михайлівка-Рубежівка 

171.  
Про затвердження гр. Ємельянову Є.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в с.Михайлівка-Рубежівка 

172.  
Про затвердження гр. Шлапак Л.В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуальних гаражів в с.Михайлівка-Рубежівка 

173.  

Про затвердження гр. Горбатенку В.П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Шевченка 

174.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 24 

175.  

Про затвердження гр. Гуйвану В.Я. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Шевченка 

176.  

Про затвердження гр. Федорець К.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Я.Мудрого, 128-Б 

177.  

Про затвердження гр. Машкіну Д.А. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Діброва, вул. Валентина Опанасенка, 64 

178.  

Про затвердження гр. Горелих А.Я. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

179.  

Про затвердження гр. Тимошенко Н.П. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Діброва, вул. Валентина Опанасенка, 68 

180.  
Про затвердження гр. Воловій Л.І. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуальних гаражів в с.Михайлівка-Рубежівка 

181.  

Про затвердження гр.  Горбатенку О.П. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 30 

 

182.  

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

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

Івана Франка 

183.  
Про затвердження гр. Щербію О.С. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

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

184.  

Про затвердження гр. Зубащенко В.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Садова, 5 



 

185.  

Про затвердження гр.  Головко А.П. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Хрещата, 3-а 

186.  

Про затвердження гр.  Зезеці Р.І. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 9 

187.  

Про затвердження гр.  Зезеці Я.І. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 10 

188.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 15 

189.  

Про затвердження гр.  Щомі С.О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

190.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 23 

191.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 27 

192.  

Про затвердження гр.  Руденко О.В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

193.  

Про затвердження гр.  Вітер Н.Ф. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Сонячна, 11 

194.  

Про затвердження гр.  Левченко К.П. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 16 

195.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 19 

196.  

Про затвердження ОК «ЖБК «ІРПІНЬ-ПАРКОВИЙ» проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки в оренду для обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

в м. Ірпінь, вул. З.Алієвої, 104 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧУ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

197.  

Про затвердження гр. Чаїнському 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 м. Ірпінь вул. Пушкінська, 4/1 

198.  

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

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд м. Ірпінь вул. Українська, 54 



 

199.  

Про затвердження гр. Павленко Г.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 м. Ірпінь вул. Героїв, 5-а 

200.  

Про затвердження гр. Бархоленко 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 м. Ірпінь вул. Донецька, 28 

201.  

Про затвердження гр. Костильовій Н.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 м. Ірпінь вул. Личака, 37-а 

202.  

Про затвердження гр. Моралевичу  В.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. Київська, 94 

203.  

Про затвердження гр. Коту Л. С. технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

Ірпінь вул. Давидчука, 39 

204.  

Про затвердження гр. Головатенко Н.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. Незалежності, 33-а 

205.  

Про затвердження гр. Ващенко Т.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. Незалежності, 33-а/1 

206.  

Про затвердження гр. Доміній Н. 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. Авіаконструктора Антонова, 18 

 

 

 

 

207.  

Про затвердження громадянам Підопригорі В. М. та Зінченко Л. В. технічної 

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

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь вул. Східна, 15 

208.  

Про затвердження гр. Левченку А.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. Героїв, 6 

209.  
Про затвердження громадянам Хоменко І.Г., Хоменку Г.О., Хоменку Д.О. та Хоменко 

Є.О. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь вул. Лисенка, 19 

210.  

Про затвердження громадянам гр. Мацуку В.В. та Мацук К.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 с. Михайлівка-

Рубежівка, вул. Роговенка, 75 

211.  

Про затвердження гр. Цимбалу 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 с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Зарічна, 28 

212.  

Про затвердження гр. Скибі В.А.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Діброва, вул Валентина Опанасенка, 65 

213.  

Про затвердження ФОП Береговій Ю.В. технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності, яка знаходиться в 

оренді для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.Ірпінь, вул.Троїцька,36-

а 

214.  

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 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

215.  

Про затвердження громадянам Морозову Д.О., Кузнєцову О.О. та  Ковальчуку Д.М.  

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. Незалежності, 19 

 

 

 

216.  

Про затвердження гр. Агарковій Л.С. 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. Лугова, 32-г 

217.  

Про затвердження гр. Мережинській Л.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. Київська, 34 

218.  

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

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 



 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-б 

219.  

Про затвердження гр. Васілинцю І.І.  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. Котляревського, 29 

220.  

Про затвердження гр. Корнієнко Н.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 143 

221.  

Про затвердження ТОВ «АТБ-Маркет» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 21 

222.  

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 

223.  

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 

224.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства  на розміщення та експлуатацію будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій в м. Ірпінь 

225.  

Про затвердження громадянам Доросевич Є.Є, Доросевичу В.В., Доросевичу В.В. та 

Доросевичу В.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. Мечнікова, 31/2 

 

 

 

226.  

Про затвердження гр. Бердніковій Г.В.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 45 

227.  

Про затвердження гр. Пуньку Є.В. проектів землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на будівництво та 

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

додатку 1 

228.  
Про затвердження гр. Дворєцькову І.В. проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 



 

індивідуального садівництва на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури м. Ірпінь, вул. Садова, 67-б 

229.  

Про затвердження ОК ЖБК «Ваш добробут» 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 

230.  

Про затвердження ОСББ «ЖК «Пушкінський квартал» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. 

Пушкінська, 62-к 

231.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та  обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Чехова, 4 

232.  

Про затвердження ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» проекту 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 

233.  

Про затвердження ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких 

змінюється з індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

234.  

Про затвердження гр. Живолович С.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування будівель торгівлі в с. 

Забуччя, вул. Коротка 

235.  

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

ділянки  приватної власності, цільове призначення якої змінюється  з ведення 

особистого селянського господарства на будівництва і обслуговування  житлового 

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

 

236.  

Про затвердження гр. Столярчуку Б.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. Діброва, вул. Валентина Опанасенка 

237.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Діброва, вул. Валентина Опанасенка 

238.  
Про затвердження  гр. Лютій В.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  приватної власності, цільове призначення якої змінюється  з ведення 



 

особистого селянського господарства на будівництва і обслуговування  житлового 

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

239.  

Про затвердження гр. Рябко Г.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. Михайлівка-Рубежівка 

240.  

Про затвердження гр. Микитюку Ю.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. Михайлівка-Рубежівка, вул. Вишнева 

241.  

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

ділянки  приватної власності цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і  обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Михайлівка-Рубежівка 

242.  

Про затвердження гр. Десікевич Н.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 

243.  

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

ділянки  приватної власності цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і  обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Михайлівка-Рубежівка 

244.  

Про затвердження гр. Кондратенку С.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 

245.  

Про затвердження гр. Лапшин Г.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 

246.  

Про затвердження гр. Садомову О.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. Михайлівка-Рубежівка 

 

247.  

Про затвердження гр. Симороз М.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. Михайлівка-Рубежівка 

248.  

Про затвердження гр. Лаговському В.О. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  приватної власності цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

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

249.  
Про затвердження гр. Приходько Т.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  приватної власності цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 



 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Михайлівка-Рубежівка 

 ПРО ПРОДАЖ 

250.  
Про надання дозволу  на викуп земельної ділянки, що знаходиться в оренді ТОВ 

«Магазин №201»  в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 16 

251.  

Про продаж ФОП Довганич А.С земельної ділянки несільськогосподарського 

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

Авіаконструктора Антонова, 10-а 

252.  

Про продаж ФОП Довганич А.С земельної ділянки несільськогосподарського 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 10-б 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

253.  
Про надання гр. Дмитрієву С.М. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 101-б 

254.  
Про надання гр. Петренко Я.О. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Садова,29/2 

255.  

Про надання ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Уран» земельної ділянки в 

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

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (виробнича 

база), що розташована в м. Ірпінь, вул. Покровська,1 

256.  

Про укладення з ФОП Кілінкаровим В.М. договору оренди земельної ділянки на новий 

строк для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), що розташована в м. Ірпінь, вул. Лермонтова,6-в/1   

257.  

Про укладення з гр. Берегелею Р.П. договору оренди земельної ділянки на новий строк  

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), що розташована в м. Ірпінь, вул. Пушкінська,36-б   

258.  

Про поновлення гр. Соколовій Л.Л. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

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

Н. Рибака,13-а  

259.  

Про укладення з гр. Ляшенко Н.В. договору оренди земельної ділянки на новий строк  

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), що розташована в м. Ірпінь, вул. Давидчука,73 

 

 

 

 

260.  

Про укладення з КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» договору оренди земельної ділянки на 

новий строк для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(пункт прийому вторинної сировини), що знаходиться за адресою: м. Ірпінь,  

вул. 9-та Лінія 

261.  
Про заміну сторони Орендодавця в договорі оренди земельної ділянки № 1894 від 

23.05.2017 р., яка розташована в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 30 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

262.  

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

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

№12) 



 

263.  

Про поновлення ТОВ «Будівельно інжинірингова група з управління девелопментом та 

інвестиціями» дії договорів про встановлення особистих строкових сервітутів на 

земельні ділянки, згідно додатку 1 

264.  

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

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

навпроти будівлі №17 

265.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ПП «Гілен» договору особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 

поряд з буд. 4-б 

266.  

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

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

поряд з буд. 2/1 

267.  
Про встановлення земельних сервітутів та укладання договорів особистих строкових 

сервітутів на земельні ділянки в м. Ірпінь 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

268.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 24.12.2020 року № 198-4-VІІІ 

«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» 

269.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.03.2021 року № 486-6-VІІІ 

«Про передачу гр. Дуганцю К.І. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Гоголя, 17-б»  

270.  
Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 24.12.2020 року №211-4-

VІІІ  

271.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 24.12.2020 року №131-4-VІІІ 

«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» 

 

 

272.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради  від 11.03.2021 року № 420-6-VІІІ  

«Про затвердження гр. Батюку О.Ю. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

273.  

Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 року 

№944-15-VІІ «Про надання  дозволу гр. Нечипоренко Т. 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. 

Щаслива, 9»                                                                                                                                                                                                                                                                                        

274.  

Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016 року 

№1739-26-VІІ «Про надання  дозволу гр. Нечипоренко Л. П. 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, 85-г»                                                                                                                                                                                                                                                                                         

275.  

Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 року 

№948-15-VІІ «Про надання дозволу гр. Касьяненку М. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Садова, 96/3»                                                                                                                                                                                                                                                                                         

276.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 24.12.2020 року №205-4-VІІІ 

«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» 

277.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.03.2021 року №517-6-VІІІ 

«Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно додатку 1» 

278.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.06.2020 року №6680-82-VІІ 

«Про надання дозволу  ОСББ  “Мінерал” на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки в власність для будівництва і обслуговування 

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

 ПРО ВІДМОВУ 

279.  

Про розгляд заяви гр. Любімова М. С. про затвердження проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, що розташована на території Ірпінської міської територіальної громади 

(раніше Михайлівсько-Рубежівська сільська рада) 

280.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, згідно додатку 1 

 ПРО ОДЕРЖАННЯ В КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 

281.  

Про надання згоди на одержання в комунальну власність Ірпінській міській 

територіальній громаді земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності ТОВ 

«ГЛОБАЛІНВЕСТМЕНТС-2020» 

282.  Різне 
 

Міський голова                                                                       Олександр МАРКУШИН 

 

 


