
 

ПРОЕКТ 

 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

Шоста сесія VIIІ-го скликання 
 

«25» лютого 2021 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 27 листопада 2020 року  

№10-2-VIII «Про затвердження складу постійних депутатських комісій Ірпінської 

міської ради» 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

3.  
Про внесення змін до Регламенту Ірпінської міської ради, затвердженого рішенням 

Ірпінської міської ради від 27 листопада 2020 року №11-2-VIII  

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

4.  
Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 30 серпня 2018 року №4038-

56-VII «Про затвердження Положення про Інвестиційну раду Ірпеня» 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

5.  

Про скорочення штатної чисельності виконавчих органів ради та затвердження 

структури та штатної чисельності виконавчих органів ради, апарату ради та її 

виконавчого комітету 

  Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

6.  
Про затвердження Положення про Управління безпеки міста виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради 

                                   Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

7.  
Про затвердження Положення про Відділ контролю паркування Управління безпеки 

міста виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

8.  Про затвердження на посади старост Ірпінської міської ради  

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

9.  Про покладення обов’язків щодо вчинення нотаріальних дій 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

10.  
Про надання старостам Ірпінської міської ради повноважень у сфері надання 

адміністративних послуг 

                                      Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

11.  
Про виготовлення гербових номерних печаток Виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

12.  Про розгляд електронної петиції щодо вирішення проблеми «безхозного кабеля» 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

13.  
Про розгляд електронної петиції щодо сприяння в добудові та введенні в експлуатацію 

ЖК «Чехов парк» 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

https://imr.gov.ua/attachments/article/14589/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf
https://imr.gov.ua/attachments/article/14589/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97.pdf
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14.  
Про розгляд електронної петиції щодо захисту інвесторів квартир ЖК «New York 

Towers» 

                                     Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

15.  

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

24.12.2020 року №103-4-VІІІ «Про затвердження комплексної місцевої «Програми 

профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території 

Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

16.  
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 

17.  

Про внесення змін у «Місцеву програму запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру чи терористичних проявів у Ірпінській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» 

 
Доповідач: Остапчук І. А. – начальник відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

18.  

Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин, раціонального 

використання та охорони земель Ірпінської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки 

            Доповідач: Шелевей Р. В. - начальник КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» 

19.  

Про затвердження структури та граничної чисельності працівників територіального 

центру соціального обслуговування (надання соцільних послуг) Ірпінської міської 

ради 

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

                                обслуговування (надання соцільних послуг)  

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

20.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 2020 рік 

21.  

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» 

22.  
Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №6599-82-VII від 25.06.2020 

року 

23.  Про фінансування Револьверного Фонду 

24.  
Про внесення змін до Порядку використання коштів бюджету Ірпінської 

територіальної громади одержувачами бюджетних коштів на 2021 рік  

25.  

Про зміну назви «Фінансового управління Ірпінської міської ради» та затвердження 

«Положення про фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району 

Київської області 

 

Питання управління надання адміністративних послуг та по роботі зі 

зверненнями громадян 

Доповідач: Величко А. А. - начальник управління 

26.  

Про затвердження Положення про Управління надання адміністративних послуг та по 

роботі зі зверненнями громадян «Прозорий офіс» (Центр надання адміністративних 

послуг) виконавчого комітету Ірпінської міської ради  
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27.  

Про затвердження переліку адміністративних послуг Управління надання 

адміністративних послуг та  по роботі зі зверненнями громадян «Прозорий офіс» 

(Центр надання адміністративних послуг) виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління 

28.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства «ВОДФОНДМРУБІЖ» в новій 

редакції 

29.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Ірпінське земельно-

кадастрове бюро» Ірпінської міської ради в новій редакції 

30.  

Про надання згоди на заміну сторони Орендодавця за договорами оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Ірпінської  міської територіальної 

громади 

31.  
Про продовження договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної  

власності 

32.  
Про доповнення переліків першого та другого типів об'єктів оренди комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади 

33.  Про  затвердження протоколів електронних аукціонів 

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

35.  
Про затвердження типового договору  оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Ірпінської  міської територіальної громади 

36.  
Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна, що належить 

до комунальної власності 

37.  
Про припинення  шляхом ліквідації комунального підприємства 

«ВОДФОНДМРУБІЖ» 

38.  
Про затвердження Програми відновлення та підтримки сприятливого екологічного 

стану водозбірного басейну річки Ірпінь на 2021-2025 рр. 

39.  
Про внесення змін в Додаток до рішення Ірпінської міської ради від 24.12.2020  

№79-4-VІІI 

40.  

Про безоплатне прийняття транспортного засобу КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Києво-Святошинської районної ради» в комунальну власність 

Ірпінської міської територіальної громади 

41.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 19.03.2020 №6405-70-VII 

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

нежитлового приміщення» 

42.  
Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на відчуження транспортних засобів 

шляхом продажу на аукціоні на конкурентних засадах 

43.  
Про надання дозволу КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради на безоплатну 

передачу металевих конструкцій та металевої огорожі 

44.  
Про прийняття до комунальної власності  Ірпінської міської територіальної громади 

індивідуально визначеного майна 

45.  Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на списання основних засобів  

46.  
Про передачу нежитлових приміщень на баланс КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської 

міської ради 

47.  Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 24.12.2020 №58-4-VIIІ 
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«Про безоплатне прийняття до комунальної власності Ірпінської міської 

територіальної громади об’єктів водопостачання та водовідведення» 

48.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

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

бюджету, на баланс КП «УЖКГ «Ірпінь», КП «Ірпіньводоканал», КП «Управління 

благоустрою міста», КПП «Теплоенергопостач», Управління освіти і науки Ірпінської 

міської ради, КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» 

49.  

Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 24.12.2020 №88-4-VIIІ 

«Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг територіальної громади  

м. Ірпінь у 2021 році» 

50.  Про внесення змін до Програм 

51.  Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на передачу транспортного засобу 

52.  
Про затвердження Програми розвитку інформаційних та комунікаційних технологій 

Ірпінської міської територіальної громади на 2021 рік 

53.  
Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради  на списання 

основних засобів 

54.  Про надання дозволу на викуп нежитлових приміщень 

55.  
Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

основних засобів та матеріально-технічної бази 

56.  
Про надання дозволу на реорганізацію КП «Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінської 

міської ради через приєднання до КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради  

57.  
Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

об’єктів нерухомого майна 

58.  

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Ірпінської міської ради в новій редакції та внесення змін до видів економічної 

діяльності комунального підприємства 

59.  
Про передачу Ворзельської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини у 

власність Бучанської міської територіальної громади  

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління 

60.  

Про прийняття у комунальну власність Ірпінської міської територіальної  

громади Козинцівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 «Івасик-

Телесик», його будівель, споруд, основних засобів та майна 

61.  

Про прийняття у комунальну власність Ірпінської міської територіальної 

громади Козинцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, її будівель, споруд, 

основних засобів та майна 

62.  

Про прийняття у комунальну власність Ірпінської міської територіальної 

громади Михайлівсько-Рубежівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів, її 

будівель, споруд, основних засобів та майна  

63.  
Про внесення змін до Статуту дошкільного навчального закладу комбінованого типу 

(ясла-садок) №8 «Колібрі» Ірпінської міської ради Київської області 

 
Питання відділу культури, національностей та релігій 

Доповідач: Антонюк Є. П.- начальник відділу  

64.  
Про зміну засновника КЗ «Ірпінська дитяча школа мистецтв ім. Михайла 

Вериківського» 
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65.  
Про внесення змін у додаток до рішення Ірпінської міської від 18.06.2019 №5301-69-

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

66.  
Про затвердження Положення про відділ культури, національностей та релігій 

Ірпінської  міської  ради (нова редакція) 

67.  Про передачу книг місцевих авторів  

68.  
Про затвердження структури та граничної штатної чисельності структурних 

підрозділів відділу культури, національностей та релігій Ірпінської  міської  ради  

 

 

Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С. А.- начальник відділу 

69.  
Про розробку Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-

2032 роки 

70.  

Про внесення доповнення до Програми соціально-економічного та культурного 

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

напрями розвитку на 2022-2023 роки 

71.  

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 

 

 

Питання КП «Управління благоустрою міста»  

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

72.  

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

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Давидчука, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 

45/8, 45/9 

73.  

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

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Давидчука, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9 

74.  

Про надання дозволу Єсаулову С. М. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Захисників, 4 

75.  

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

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

водовідведення за адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова, 4-г, 4-г/1, 4-г/2, 4-г/3, 4-г/4, 4-г/5 

76.  

Про надання дозволу Рубан Л. В. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Покровська, 20 

77.  

Про надання дозволу ТОВ «Спецелектромонтаж 2007» на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь,вул. Чехова, 27/3  

 

 

Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

78.  
Про звернення до Київської обласної державної адміністрації щодо створення об’єкту 

природно-заповідного фонду – регіонального ландшафтного парку місцевого значення  

«Потоки» в місті Ірпінь Київської області 
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ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

79.  
Про надання дозволу гр. Самойловій А. 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. Тищенка, 21-а 

80.  
Про надання дозволу гр. Кострицькій О. С. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 82-ж 

81.  
Про надання дозволу гр. Щербаченко В. І. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового  

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

82.  
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 

83.  
Про надання дозволу гр. Лопаті Н. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Донецька, 28-д 

84.  
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 

85.  
Про надання дозволу гр. Педченку Д. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в  

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 34 

86.  
Про надання дозволу гр. Суржиній І. Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

провул. Польовий, 4 

87.  
Про надання дозволу гр. Андрощуку Д. П.  на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул. Б. Хмельницького, 27 

88.  
Про надання дозволу гр. Хижняк Л. С. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул. Чайковського, 12 

89.  
Про надання дозволу гр. Ахмедлі З. Х. о. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів  

в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 8-ж 

90.  
Про надання дозволу гр. Роспотнюку Л. Л. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул. Гайдамацька, 16-д 

91.  
Про надання дозволу гр. Роспотнюку Л. Л. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів  

в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 16-д 

92.  
Про надання дозволу гр. Нетецькому С. К. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в                    

м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 2-б 

93.  
Про надання дозволу гр. Громитку В. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

Ірпінь, вул. Миру, 10/6 

94.  

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

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

Ірпінь, вул. Соборна, 63/2 
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95.  

Про надання дозволу гр. Пономарьову О. 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.  Вериківського, 42-б 

96.  

Про надання дозволу ОСББ «ТЕРРА НОВА 5» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  

вул. М. Рильського, 5-в 

97.  
Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо об’єднання 

земельних ділянок по вул. Петрусенко, 18 в м. Ірпінь, які перебувають в комунальній  

власності територіальної громади міста Ірпінь  

98.  
Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Ірпінь, вул. Чехова, 29 

99.  

Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради  на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування  для  

будівництва і обслуговування багатоквартирного  житлового будинку, згідно додатку 1  

100.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та 

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

м. Ірпінь, згідно додатку 1 

101.  
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, яка розташована в м. Ірпінь, 

вул. Миру 

102.  

Про надання дозволу ФОП Кілінкарову В. М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка перебуває в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 6-в/1 

103.  

Про надання дозволу ФОП Кілінкарову В.М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка перебуває в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 6-в/2 

104.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої 

змінюється з виробничої бази на будівництво та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування в м. Ірпінь, вул. Миру, 16  

105.  

Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління благоустрою міста» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(облаштування меморіально-дитячого парку ім. З. Алієвої) в м. Ірпінь, вул. Соборна   

106.  

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 дитячого майданчику) в м. Ірпінь, вул. Київська (біля будинку № 79-в) 

107.  

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  
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 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

108.  
Про затвердження гр. Глієвому П. П. 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 

109.  
Про затвердження гр. Чепурному В. В. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Матросова, 25 

110.  

Про затвердження громадянам Петкович З. Є., Петковичу С. В. та Киселенку Д. М.  

проекту землеустрою та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. З.Алієвої, 58/3 

111.  

Про затвердження громадянам Мельниченку В. В., Мельниченко З. Й., Войцеховській 

К. Р. та Войцеховській О. Р. проекту землеустрою та передачу у спільну сумісну 

власність земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. 2-й Український, 19 

112.  
Про затвердження гр. Петрових Т. В. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Університетська, 47-а 

113.  
Про затвердження гр. Погонцю В. М. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 39/1 

114.  
Про затвердження гр. Спедчуку Р. В. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 78-а 

115.  
Про затвердження гр. Главацькому А. А. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 123-д 

116.  
Про затвердження гр. Олексієнку Р. О. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 36-б 

117.  
Про затвердження гр. Пономаренку О.Ю. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 61-а 

118.  
Про затвердження гр. Корніцькій О. В. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 79-в 

119.  
Про затвердження гр. Пружанській М. Д.  проекту землеустрою та передачу земельної   

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Толстого, 1-в 

120.  
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 

121.  
Про затвердження гр. Бернацькому В. М. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 12 Лінія, 5-а 

122.  
Про затвердження гр. Гуменюку В. Є. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 41 

123.  

Про затвердження гр. Омельчуку В. Л. 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-а 
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124.  
Про затвердження гр. Тарасовій О. В. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 29/5 

125.  
Про затвердження гр. Поліщук Л. Б. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/3 

126.  
Про затвердження гр. Серіковій Є. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 25 

127.  
Про затвердження гр. Кириленко О. М.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  

провул. Київський, 19 

128.  
Про затвердження гр. Мітченку А. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Авіаконструктора Антонова, 27 

129.  
Про затвердження гр. Мітченко Т. Є. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Авіаконструктора Антонова, 29 

130.  
Про затвердження гр. Крикуну М. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для  ведення особистого селянського господарства в м. Ірпінь 

131.  
Про затвердження гр. Бочковській Л. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  

вул. Северинівська, 115 

132.  
Про затвердження гр. Кисляку Ф. Ф. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Гнатюка, 12-г  

133.  
Про затвердження гр. Ющак Л. М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для  будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 12-д  

134.  
Про затвердження гр. Шпиг В. О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для  будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 12-е 

135.  
Про затвердження гр. Балицькій В. Д.  проекту землеустрою та передачу земельної  

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

вул. Миру, 2/103 

136.  
Про затвердження гр. Бірюковій М. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Садова, 98-б 

137.  
Про затвердження гр. Коломієць Г. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Гайдамацька, 13 

138.  
Про затвердження гр. Кондратенку В. К. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

139.  
Про затвердження гр. Ніжевенко З. К. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Садова, 86-а/2 

140.  
Про затвердження гр. Петруку С. С.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Гостомельське шосе, 3/598-а 

141.  
Про затвердження гр. Примаковій С. С. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Полтавська, 64/40 

142.  

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

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

Полтавська, 64/38 
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143.  
Про затвердження гр. Талімончаку В. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Соборна, 1/6 

144.  
Про затвердження гр. Ткачук М. Ф. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Українська, 7-т 

145.  
Про затвердження ОСББ «Садовий двір» проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Садова, 96 

146.  

Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та  споруд технічної 

інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 34-т 

147.  
Про затвердження житлово-будівельному кооперативу «Ювілейний» проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Покровська, 17 

148.  

Про затвердження комунальному підприємству «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки в постійне користування для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/4 

149.  

Про затвердження комунальному підприємству «Управління благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

в м. Ірпінь, вул. Незалежності (біля садиби № 41) 

150.  

Про затвердження ФОП Ісаєву С. Т. о. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Центральна, 6г/8 

 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

ТА ПЕРЕДАЧУ  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

151.  

Про затвердження гр. Кожемяці В.П. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 135/1 

152.  

Про затвердження гр. Куриловій Т.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, провул. Північний, 11/1 

153.  

Про затвердження гр. Бондаренко Н. П. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд м. Ірпінь вул. І. Франка 22 

154.  

Про затвердження гр. Гібало Г. 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. Чайковського, 16-а 

155.  

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

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 98 
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156.  

Про затвердження гр. Дем’янчуку О. М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 37 

157.  

Про затвердження гр. Барабашу 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. Толстого, 3-а/2 

158.  

Про затвердження гр. Клименко А. Є. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Личака, 24 

159.  

Про затвердження гр. Взятишевій О. М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 75-а 

160.  

Про затвердження гр. Рисинскому 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. Донецька, 10 

161.  

Про затвердження гр. Зелінській Т. 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, 34 

162.  

Про затвердження гр. Работіній Є. С., Работіну О. С. та Брижко І. 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. Северинівська, 126 

163.  

Про затвердження гр. Дмитрієву В. В. та Тіпунову А. В. 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. 

Українська, 110 

164.  

Про затвердження громадянам Прокопенку І. Г. та Глінській Л. Г. 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. Громадянська, 41  

165.  

Про затвердження гр. Бондаренку 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 в м. Ірпінь, вул. Г. Кочура, 3-а 

166.  

Про затвердження гр. Величко Г. А. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 13-а 

167.  

Про затвердження гр. Колюченко М. 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, 5/1 
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168.  

Про затвердження гр. Лук’яновій І. 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. Українська, 80-б 

169.  

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

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Спартака, 11/1 

170.  

Про затвердження гр. Бовтьку О. М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Героїв, 59-а 

171.  

Про затвердження гр. Ладченко Н. Т. 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. Громадянська, 47 

172.  

Про затвердження гр. Шевчук Я. 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, провул. Озерний, 40-а 

173.  

Про затвердження гр. Звершховському В. І. технічної документації із землеустрою 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 3 

174.  

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

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. 1 Український, 26 

175.  

Про затвердження гр. Фесан 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, провул. Північний, 11 

176.  

Про затвердження гр. Рудченко Ю. І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь вул. Українська, 12-б 

177.  

Про затвердження гр. Галущак Л. П. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь вул. Варшавська, 77  

178.  

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 

179.  

Про затвердження громадянам Полтораку В. В., Полторак Т.А. та Полторак Г.В. 

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. Варшавська, 5 

180.  
Про затвердження громадян  Лук’янову Д. В. та Лук’янову Є. В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) та передачу у спільну сумісну  власність земельної ділянки для 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 38 

181.  

Про затвердження громадянам Зубрійчук О. М., Коваленко І. Ю. та Карпенко Т. 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. Лисенка, 8 

182.  

Про передачу комунальному підприємству «Управління благоустрою міста» Ірпінської 

міської ради в постійне користування земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (облаштування скверу дитячого) в 

м. Ірпінь, на розі вулиць Київської та Лисенка 

183.  
Про передачу гр. Левченку М. Ю. земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 32  

184.  
Про передачу гр. Дуганцю І. І. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

Гоголя, 17-б 

185.  
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 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ  

ЩОДО ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ   

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
 

186.  

Про затвердження гр. Грабовенку 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 м. Ірпінь, вул. Виговського, 16-к 

187.  

Про затвердження гр. Єгорову В. 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 м. Ірпінь, вул. Івана Франка, 16  

188.  

Про затвердження гр. Саленко Н. Ф. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. О.Кошового, 2  

189.  

Про затвердження гр. Федосєєву В. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

колективного садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Макаренка, 1-в 

190.  

Про затвердження гр. Отрошенко 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. Шевченка, 19 

191.  

Про затвердження гр. Отрошенко 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. Шевченка, 19-а 

192.  

Про затвердження гр. Отрошенко Н. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої  змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі  в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 19  
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193.  

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 

194.  

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 

195.  

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 

196.  

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 

197.  
Про затвердження гр. Сироті С. В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу в м. Ірпінь 

198.  

Про затвердження гр. Можейку Д. 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 м. Ірпінь, вул. Українська, 30-б 

199.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь 

200.  

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 

201.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди ТОВ «АЛГАРХОЛОД» 

в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25 

202.  

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

приватної власності, цільове призначення яких змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

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

 
НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

 

203.  
Про надання згоди на заміну сторони – орендаря земельної ділянки, яка знаходиться в 

користуванні згідно договору оренди №040992600027 від 18.06.2009 р. в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова 

204.  
Про наданнягр. Тищенку О. С. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Северинівська 

205.  
Про поновлення ПП «Ліра» договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна 

206.  
Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 4  
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 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 
 

207.  
Про поновлення ФОП Вдовенко Д. В. дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1/1 

208.  
Про поновлення ФОП Лубській І. Г. дії договору про встановлення особистого 

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

№12) 

209.  
Про поновлення ФОП Щербині П. М. дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Центральна (привокзальна 

площа) 

210.  
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 

211.  
Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ОСББ «Суворов-Р» договору 

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

212.  
Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ТОВ «Ларі-2» договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку напроти буд. 2/1 по вул. 

Університетська в м. Ірпінь 

213.  
Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Лизуном І. М. договору 

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

біля садиби №35 

214.  
Про встановлення земельних сервітутів та укладання з ФОП Красінським В. Л. 

договорів про встановлення особистих строкових сервітутів на земельні ділянки в м. 

Ірпінь, згідно додатку 1 

215.  
Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ТОВ «Прянощі» договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку біля буд. 2/1 корпус Г,  

по вул. Університетській в м. Ірпінь 

216.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ТОВ «ПАТРІОТ ДГ» договору  

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

шосе 

 

 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

 

217.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 24.12.2020 року №196-4-VІІІ 

«Про поновлення ФОП Арсентьєвій І. М. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

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

218.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.07.2019 року №5579-70-VІІ 

«Про надання дозволу ОСББ «Квартал на Київській» на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку для облаштування дитячого майданчику в м. 

Ірпінь, вул. Київська» 

219.  

Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської  ради від 07.09.2017 року 

№2585-39-VІІ «Про надання дозволу гр. Кавалець І. І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/147»  

 

 ПРО ВІДМОВУ 

220.  

Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно додатку 1  
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Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

221.  
Про затвердження детального плану території  земельних ділянок по вул. 11 Лінія в м. 

Ірпінь 

222.  Про надання дозволу на розробку детального плану території 

223.  Різне  
 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МАРКУШИН 


