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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» 

Пікулик О.Б. – голова 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 

восьмої чергової сесії Ірпінської міської ради.  

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

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 восьмої 

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 

Восьма сесія VIIІ-го скликання 
 

«29» квітня 2021 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська 

агломерація» 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

3.  

Про звернення депутатів Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області 

VIII скликання до Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо прискорення вакцинації для подолання пандемії коронавірусу COVID-19 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

4.  
Про затвердження складу постійних депутатських комісій Ірпінської міської ради в 

новій редакції 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

5.  Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

6.  Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста Ірпінь «БТР» 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

7.  
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста Ірпінь 

«РОМАНІВКА» 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

8.  
Про затвердження  Положення про відділ організаційної роботи, внутрішньої політики 

та інформаційного забезпечення виконавчого комітету  Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

9.  
Про затвердження Положення про Трудовий архів виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

10.  Про розгляд елекронної петиції щодо скверу «Під липами» по вулиці Соборна, 1 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

11.  

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

2021-2024 роки», затвердженої рішенням четвертої сесії восьмого скликання Ірпінської 

міської ради №35-4-VIII від 24 грудня 2020 року 

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

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

12.  

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» 



 

13.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Ірпінської міської територіальної 

громади за I квартал 2021 року 

14.  
Про внесення змін до комплексної програми «Здоров’я Ірпінської міської 

територіальної  громади» на 2021 рік 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління 

15.  
Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2025р.р. 

16.  

Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення діяльності 

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

2021 роки 

17.  
Про внесення змін до Програми  фінансової підтримки громадських організацій 

Ірпінської міської  територіальної громади на 2021 рік 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління 

18.  Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021 №345-6-VIIІ 

19.  Про внесення змін до Програм 

20.  
Про прийняття на баланс виконавчого комітету Ірпінської міської ради  проектно-

кошторисної документації 

21.  
Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Ірпінської міської 

територіальної громади дитячого санаторію «Ластівка» Київської обласної ради  

22.  
Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 15.11.2019 р. №5867-74-VII 

«Про затвердження Правил поховання в м. Ірпінь» 

23.  
Про доповнення переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади 

24.  Про надання дозволу на укладання договорів оренди 

25.  
Про наміри передачі в оренду нежитлових приміщень комунального майна Ірпінської 

міської територіальної громади 

26.  
Про продовження договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності 

27.  Про визнання об’єктів нежитлової нерухомості аварійними 

28.  Про надання дозволу на передачу транспортного засобу 

29.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради Київської області в новій редакції 

30.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління житлово – 

комунального господарства Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління 

31.  
Про надання повноважень посадовим особам управління освіти і науки Ірпінської 

міської ради на представництво інтересів в судах України 

32.  

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти Ірпінської міської територіальної громади в новій редакції 

 

 

 

 Питання відділу культури, національностей та релігій 



 

Доповідач: Антонюк Є. П.- начальник відділу  

33.  
Про внесення змін у додаток до рішення Ірпінської міської ради від 18.06.2019 №5301-

69-VII «Про затвердження Переліку об’єктів культурної спадщини в місті Ірпені» 

34.  
Про внесення змін у додаток до рішення Ірпінської міської ради від 18.06.2019 №5301-

69-VII «Про затвердження Переліку об’єктів культурної спадщини в місті Ірпені» 

35.  
Про затвердження структури та граничної штатної чисельності структурних підрозділів 

відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (нова редакція) 

36.  
Про затвердження Положення про відділ культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради (нова редакція) 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Шевченко  О. В.- заступник начальника відділу 

37.  
Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Ірпінської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

38.  

Про надання дозволу Матвієнко А.А. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

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

Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, буд. 3а 

39.  

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

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

Ірпінь, вул. Університетська, 29 

40.  

Про надання дозволу ТОВ Фірма «Марія» на встановлення особистого строкового 

сервітуту  на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою:  м. Ірпінь, вул. Соборна, буд. 1/1 

41.  

Про надання дозволу Целік О.Р. на встановлення особистого строкового  сервітуту на 

земельну ділянку для  прокладання   зовнішніх     мереж    газопостачання за   адресою:  

м. Ірпінь, вул. Українська, буд.57-а 

42.  

Про надання дозволу Марченку І.О. на встановлення особистого строкового сервітуту 

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

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд. 32/1д 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

43.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних ділянок 

мікрорайону «Романівка» в м. Ірпінь 

44.  
Про присвоєння назв вулиць Щаслива, Південна, Мала Киселівка в селі Козинці 

Бучанського району Ірпінської територіальної громади 

45.  
Про затвердження детального  плану території земельних ділянок по вул. 11 Лінія в 

м. Ірпінь 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

46.  

Про надання дозволу гр. Ситницькій О.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.  Чайковського, 20-а 

47.  
Про надання дозволу гр. Пирчу В.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, 61-б 

48.  

Про надання дозволу гр. Толочку Є.А. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                     

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул.  О. Кошового,  

49.  

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

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

вул. Соборна, 42 

50.  

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 

51.  

Про надання дозволу гр.Вихору В.М. 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.  Шевченка, 

29/1 

52.  

Про надання дозволу гр. Хомі Х.В. на розроблення проекту землеустрою   щодо 

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

вул. Українська, 12-д 

53.  

Про надання дозволу ОСББ «ЖК Ново-Оскольський» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Ново-Оскольська, 1-к 

54.  

Про надання дозволу  ОСББ «ЖК Новосел» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування  для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-а 

55.  

Про надання дозволу ФОП Ступаку О.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 67 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

56.  
Про затвердження гр. Бовкун Н.М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Соборна, 88/1 

57.  
Про затвердження гр. Бурчаку С. П. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул.  Садова,98 

58.  

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

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

вул.Авіаконструктора Антонова, 11-а/105 

59.  

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

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

Антонова, 11-а/113  

60.  

Про затвердження гр. Козацькому О.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул.Кулиняка,38-к  

61.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 42-б 



 

62.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Ранковий, 16-а 

63.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 3-м 

64.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 3 

65.  

Про затвердження гр. Брижко А.І. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 126-а 

66.  

Про затвердження гр. Чичуй М.О.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянкиу 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 26-е 

67.  

Про затвердження гр. Корчевській М.Л.   проекту землеустрою та передачу земельної 

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

«Красне», вул. Ганни Михайлової, діл. № 1 

68.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Зелена, 31 

69.  
Про затвердження гр. Джужі Д.О.   проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Д.Попова, 7/1 

70.  
Про затвердження гр. Джужі Н.О.   проекту   землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Д.Попова, 7/2 

71.  
Про затвердження гр. Малюку С.П.   проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/9 

72.  
Про затвердження гр. Ткач Т. М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/120 

73.  
Про затвердження гр. Клоноз Н.І.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. О.Кошового, 7-д 

74.  

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

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/93 

75.  
Про затвердження гр. Субіну О.М.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/24 

76.  

Про затвердження гр. Буднику В.В. проекту землеустрою та передачу  земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Ю.Ляпіна 

77.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 18 

78.  

Про затвердження гр. Вишняк Ю.І проекту землеустрою та передачу  земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Лугова 



 

79.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Польова, 21 

80.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Сонячна, 21 

81.  

Про затвердження гр. Козлову В.Б. проекту землеустрою та передачу  земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Сонячна, 5 

82.  

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

83.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

84.  

Про затвердження гр. Роману С.І. проекту землеустрою та передачу  земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в с. Козинці, вул. І.Франка 

85.  

Про затвердження гр. Столярчук Н.О. проекту землеустрою та передачу  земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Київська, 22 

86.  

Про затвердження гр. Мельнику М.П. проекту землеустрою та передачу  земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

87.  

Про затвердження гр. Бочаровій Н.М. проекту землеустрою та передачу  земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

88.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці 

89.  

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці 

90.  

Про затвердження проекту землеустрою та передачу гр. Овдейчук Г.А.  земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

91.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Діброва, вул. Шевченка, 19/5 

92.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Сонячна, 10 

93.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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



 

94.  

Про затвердження гр. Марченко Л.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Сонячна, 18 

95.  

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. Діброва, вул. Валентина Опанасенка 

96.  

Про затвердження гр. Поліцину І.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці 

97.  

Про затвердження гр. Купріянову І.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Польова, 37 

98.  

Про затвердження гр. Опанасенко Т.Л. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Польова, 1 

99.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

100.  

Про затвердження гр. Данилюк Т.А. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

101.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Садова, 8 

102.  

Про затвердження гр. Пальонній Н.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

103.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Польова, 9 

104.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

105.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

106.  

Про затвердження гр. Кузик М.О. 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, 2 

107.  

Про затвердження гр. Скринник Г.Б. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Приозерна, 24 

108.  

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

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

Рубежівка 



 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧУ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

109.  

Про затвердження гр. Сіньковій В.Г. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 37-а 

110.  

Про затвердження гр. Сотніченко М.С.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Нігояна, 15 

111.  

Про затвердження гр. Карпенку Б.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. Ново-Оскольська, 48-а 

112.  

Про затвердження гр. Можаровській Г.Г. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 33 

113.  

Про затвердження гр. Пеліпенку Б.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. Мечнікова, 20-в 

114.  

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

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і спорудв м. Ірпінь, вул. Северинівська, 91 

115.  

Про затвердження КП «Ірпіньжитлоівнестбуд» технічної документації із землеустрою 

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

оренді для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. 

Ірпінь вул. Чехова, 27 

116.  

Про затвердження гр. Призимирській В.Г. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд вм. Ірпінь, вул. Чехова, 2 

117.  

Про затвердження гр. Лісняку Д.К.  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. Університетська, 1-б 

118.  

Про затвердження гр. Хороших 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. Варшавська, 17 

119.  

Про затвердження гр. Троценко Н.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. Тургенівська, 66 



 

120.  

Про затвердження гр. Пасєці Л.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. Чайковського, 15 

121.  

Про затвердження гр. Палаш Н.Ю. 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, 29 

122.  

Про затвердження гр. Калацюку І.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, провул. Київський, 21 

123.  

Про затвердження гр. Ніколаєнку  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. Варшавська, 28 

124.  

Про затвердження  гр. Богданову М.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. Озерна, 26 

125.  

Про затвердження  гр. Рожковій В.С.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північний тупик, 4 

126.  

Про затвердження гр. Наталіч Н.Н. 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, 12 

127.  

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

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Паламарчука, 36 

128.  

Про затвердження гр. Сичевській В.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. Університетська, 51 

129.  

Про затвердження гр. Сіренку П.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. Давидчука, 3 

130.  

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 

131.  
Про затвердження громадянам  Демидовій І.О. та Гайдаєнко К.О. технічної 

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



 

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

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

Щаслива, 56 

132.  

Про затвердження громадянам  Лариній Т.С. та Чайці Н.Г. технічної документації із 

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

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність ділянки для будівництва 

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

Михайлівська, 6 

133.  

Про затвердження громадянам  Кудлай О.С. та Кудлай О.І. технічної документації із 

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

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність ділянки для будівництва 

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

Гайдамацька, 11 

134.  

Про затвердження громадянам  Черномирдіну М.В. та Деменко В.О. технічної 

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

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

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

Центральна, 117/1 

135.  

Про затвердження громадянам  Рець Н.А. та Рець В.О. технічної документації із 

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

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

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

Центральна, 117/2 

136.  

Про затвердження громадянам  Боклан З.М. та Ряшенцевій Н.М. технічної документації 

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

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

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

Ново-Оскольська, 29 

137.  

Про затвердження громадянам  Коваленко О.П., Перехожуку С.П.  та Вакульчуку В.Д.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, провул. І Український, 9 

138.  

Про затвердження громадянам  Серебрякову Д.С.  та Кудрицькому Ю.Д.  технічної 

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

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

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

Пушкінська, 47 

 

139.  

Про затвердження громадянам  Хижняк М.О., Павлюкову М.В., Павлюковій Д.Г., 

Хижняк Н.В. та Виноградовій А.О.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

у спільну сумісну власність ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 33/2 

140.  

Про затвердження громадянам Хлищеву  В. М. та  Ревякіній О. В. технічної 

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

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



 

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

Ірпінь вул. Сім’ї Сосніних, 2 

141.  
Про затвердження ТОВ «Промоальт» технічної документації  із землеустрою щодо 

поділу земельної  ділянки в м. Ірпінь, вул. Чехова, 27 

142.  
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки м. Ірпінь вул. Мінеральна, 18  

143.  
Про затвердження АК «Будівельний»  технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Багірова (раніше Чапаєва) 

144.  
 Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для колективного гаражного 

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

145.  

Про затвердження Службі у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Пушкінська, 35-а  

146.  
Про передачу гр. Романченку Є. Г. у власність земельної ділянки для колективного 

гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/61 

147.  
Про передачу гр. Семенюк А. А. у власність земельної ділянки для колективного 

гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/11 

148.  

Про передачу гр. Копитіну О.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 52-а 

149.  

Про передачу гр. Костирі Г.В. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в м. Ірпінь, вул. Київська, 30-а 

150.  
Про передачу гр. Проценко А.П. у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 4 

151.  

Про надання ТОВ «Промоальт» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту в м. Ірпінь, вул. Чехова, 27 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

152.  
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної 

власності, цільове призначення яких змінюється в м. Ірпінь, згідно додатку 1, 2 

153.  

Про затвердження гр. Місячному А.І.  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 «Явір-2», ділянка № 50 

154.  

Про затвердження гр. Новіковій О.П.  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 

 ПРО ВИКУП 

155.  
Про надання дозволу ТОВ «ІРИС ІНВЕСТ» на викуп земельної ділянки, яка знаходиться  

в оренді за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 



 

156.  

Про укладення із гр. Мішаловим В.Г. 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. Львівська, 12-а 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

157.  

Про встановлення земельних сервітутів та укладання з ФОП Вдовенком Д.В. договорів 

про встановлення особистих строкових сервітутів на земельні ділянки в м. Ірпінь, згідно 

додатку 1 

158.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з гр. Титенко А.В. договору про 

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

вул. Ярославська, (поряд будинку №3) 

159.  

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

особистого строкового сервітуту  на земельну ділянку в м. Ірпінь, (Ірпінська міська 

набережна) 

160.  

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 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

161.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.02.2015 року №4766-67-VІ 

«Про дозвіл гр. Морозу А. Є. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Садова, 96 гараж № 12 для будівництва 

індивідуального гаражу»                                                                                                                                                                                                                                                                                       

162.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.03.2015 року №4896-68-VІ 

«Про дозвіл гр. Оранюк І. А. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в м. Ірпінь, вул. Садова, 96 гараж № 9 для будівництва 

індивідуального гаражу»                                                                                                                                                                                                                                                                                         

163.  

Про внесення змін до Програм розвитку земельних відносин, раціонального 

використання та охорони земель Ірпінської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки 

164.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.05.2017 року №2295-33-VІІ 

 ПРО ВІДМОВУ 

165.  

Про розгляд клопотання ПрАТ «ДТЕК Київські Реіональні Елекромережі» щодо 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. 

Ірпінь, вул. Західна 

 

166.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, згідно додатку 1 

167.  Різне 
 

   

 

 

Міський голова                                                                      Олександр МАРКУШИН 

 


