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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

28 вересня  2017 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 28 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Вишняков І. А. 

2.  Ковальчук Я. О.  

3.  Куценко С. В.  

4.  Лобода Н. В.  

5.  Мельничук Б. О.  

6.  Нелюбин В. Л. 

7.  Олійнич О. Р.  

8.  Чайка Г. Г.  

 

В роботі сесії беруть участь завідувачі відділами, управліннями міської ради, 

керівники установ, підприємств та організацій міста, керівники та актив об’єднань 

громадян у місті, представники громадськості, депутати обласної ради, засоби масової 

інформації. 

                  

       Головує на сесії Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 27,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про дострокове припинення повноважень депутата Ірпінської міської ради VII 
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скликання Лободи Н.В. у зв’язку з особистою заявою про складання нею 

депутатських повноважень 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

3.  Про дострокове припинення повноважень депутата Ірпінської міської ради VII 

скликання Вишнякова І.А. у зв’язку з особистою заявою про складання ним 

депутатських повноважень 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

4.  Про затвердженння оновленого складу постійних депутатських комісій 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

5.  Про розгляд електронної петиції «Виділити земельну ділянку, та закласти в 

бюджет м. Ірпінь на 2018р. кошти для будівництва середньої загальноосвітньої 

школи на відстані не більше 500 м від ЖК Синергія 3, Фортуна, Річ Таун» 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

6.  Про розгляд електронної петиції «Автомобільний тунель під залізницею в 

Ірпені» 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

7.  Про затвердження режиму роботи закладів, в яких працюють термінали 

електронної системи прийняття ставок 

 Доповідач: Ковальчук М.М.- голова Громадської ради при виконавчому 

комітеті 

8.  Про затвердження режиму продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв в 

закладах роздрібної торгівлі в м. Ірпінь 

 Доповідач: Ковальчук М.М.- голова Громадської ради при виконавчому 

комітеті 

9.  Про внесеня змін до установчих документів Ірпінського навчально-виховного 

об’єднання «Ірпінський ліцей інноваційних технологій - Мала Академія Наук» 

Ірпінської міської ради Київської області, який знаходиться у комунальній 

власності територіальної громади м. Ірпеня 

 Доповідач: Білорус О.А.- в.о. начальника управління освіти і науки 

10.  Про внесення змін до міської програми «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки 

 Доповідач: Білорус О.А.- в.о. начальника управління освіти і науки 

11.  Про звіт головного лікаря комунального закладу «Ірпінська центральна міська 

лікарня» 

 Доповідач: Тумасов А.П.- головний лікар КЗ «Ірпінська центральна міська 

лікарня 

12.  Про затвердження директора КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

13.  Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр. 

та внесення змін до Положення «Про Порядок використання коштів, 

передбачених у місцевому бюджеті на забезпечення інвалідів війни з числа 

учасників АТО, учасників бойових дій з числа учасників АТО, їх сімей за 

поданням Громадської організації АТО (за необхідністю), членів сімей 

загиблих/померлих з числа учасників АТО та учасників ліквідації аварії на 

ЧАЕС 2 категорії санаторно-курортним лікуванням» затвердженої рішенням 36 
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сесії сьомого скликання № 2345-36-V від 27.07.2017 року 

 Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління 

праці та соціального захисту населення 

 Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

14.  Про внесення змін до рішення 26-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання 

від 22.12.2016 року № 1694-26-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік» 

15.  Про затвердження Програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування м. Ірпінь на 2017-2020 роки 

16.  Про надання поворотної фінансової допомоги КПП «Теплоенергопостач» 

Ірпінської міської ради 

 Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

17.  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 

18.  Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік та 

основних напрямків розвитку на 2018-2019 роки 

19.  Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 

рік 

 Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

20.  Про надання ТОВ «ОРЛАН-ІНВЕСТ-ГРУП» в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 

21.  Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 

22.  Про надання гр. Роспотнюк Л.Л. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 

23.  Про надання ТОВ «Компанія «Імплекс Юкрейн» в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для проведення 

будівельно-монтажних робіт з реконструкції ПЛ-0,4 кВ із заміною голого 

проводу на ізольований в м. Ірпені 

24.  Про надання ОК ЖБК «Лісова 42/44» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання 

25.  Про надання гр. Мінаєву В.М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання 

 Питання управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
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Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 

26.  Про затвердження Програми розвитку дорожнього та мостового господарства 

та забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах м. Ірпінь 

на 2017-2020 роки 

27.  Про надання пільг щодо орендної плати за оренду об'єктів комунальної 

власності 

28.  Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства 

«Ірпінь» на зняття з балансу житлових будинків 

29.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпінське земельно-

кадастрове бюро» Ірпінської міської ради в новій редакції 

30.  Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

укладання договору оренди на частину нежитлового приміщення за адресою: м. 

Буча, вул. Яблунська, 129 

31.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в 

новій редакції 

32.  Про затвердження Статуту Комунально-побутового підприємства 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради в новій редакції 

33.  Про надання дозволу ФОП Король П.Ю. на проведення робіт з капітального 

ремонту орендованого нежитлового приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Матросова, 25 

34.  Про надання дозволу ФОП Король П.Ю. на проведення робіт з капітального 

ремонту орендованого нежитлового приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Матросова, 25/1 

a.  Питання відділу земельних ресурсів 

Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 

35.  Про надання дозволу гр. Компанець С.С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/73 

36.  Про надання дозволу гр. Кушнір Т.П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

в м. Ірпінь, вул. Вишнева, 20-д 

37.  Про надання дозволу гр. Хорошко Т.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Миколи Носова, 2-а 

38.  Про надання дозволу гр. Подгорній Н.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Львівська, 22-а 

39.  Про надання дозволу гр. Бичковській Г.І. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 80-ж 

40.  Про надання дозволу гр. Полевику С.Л. на розроблення проекту землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
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індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/129 

41.  Про надання дозволу гр. Коваленку В.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Гоголя, 31 

42.  Про надання дозволу гр. Фещенко Т.П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо    відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. О. Кошового, 15-в 

43.  Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства в м. Ірпінь, вул. Макаренка, 34 

44.  Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для індивідуального дачного 

будівництва в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

45.  Про затвердження Ірпінській міській раді проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 158 та включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок, 

права оренди яких набувається  на конкурентних засадах (земельних торгах)  

46.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Шевченко Л.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

47.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Жваненко М.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 41 

48.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Дяковському Д.А. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 22 

49.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Гаценко Н.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 24-г 

50.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Лесик Г.І. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Озерний, 20-а 

51.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Чеховській О.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 41 

52.  Про затвердження проекту землеустрою громадянам Величко Н.В. та Лук’янець 

В.А. земельної ділянки та передачу у спільну сумісну власність для будівництва 

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

Ірпінь,  вул. Паламарчука, 38 

53.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Романенку Л.Л. та передачу 
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земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 2-к 

54.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Козачок О.М. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 16-а 

55.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Глемейді І.Д. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 11 

56.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Глемейді Д.Ю. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 11-а 

57.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Пашку М.М. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Єсеніна, 7 

58.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Заболотньому О.В. щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на території Ірпінської міської ради 

59.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Заболотньому О.В. щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на території Ірпінської міської ради 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 ТА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

60.  Про затвердження гр. Самаріну В.В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівницта і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Вериківського, 50-д 

61.  Про затвердження гр. Євдокимову В.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. З. Алієвої, 54 

62.  Про затвердження гр. Шамаєву В.Ф. 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. Лугова, 6 

63.  Про затвердження гр. Федяй 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, провул.  

Київський, 1 

64.  Про затвердження гр. Чурмаєву О.В. технічної документації із землеустрою 
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щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, пров. Гнатюка, 4-а 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

65.  Про затвердження громадянам Бридуну Є.В. та Новицькій Н.В. проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове 

призначення якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в м. Ірпінь,  вул. Незалежності, 53 

66.  Про затвердження гр. Стражець Л.А. 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. 

Університетська, 48-а 

67.  Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 25 

68.  Про затвердження гр. Стражець Л.А. 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. 

Щаслива, 54-а 

69.  Про затвердження гр. Захарчуку 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. 

Кошового, 4 

70.  Про затвердження гр. Кривенку А.В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з  

ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

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

Кошового, 4 

71.  Про затвердження гр. Біблая Н.С. 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 будинку в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 5 

72.  Про затвердження гр. Біблая Н.С. 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 будинку в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 7 
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 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

73.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.07.2017 р. № 2438-

36-VІІ «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність громадянам в м. Ірпінь, згідно 

додатку №1, №2» 

74.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 13.07.2016 року № 

1135-18-VІІ «Про надання дозволу Комунальному підприємству 

«Ірпіньводоканал» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

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

75.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. № 1537-

23-VІІ «Про надання дозволу МПП «Рада» на розміщення тимчасової споруди-

пункт збору вторинної сировини «ЕКО-пункт» в м. Ірпінь, вул. Пісочна 

(напроти садиби №6)» 

76.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №2458-36-VІІ від 

27.07.2017 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 11-а» 

77.  Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 1359 від 31.03.2006 

року 

78.  Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 3232 від 05.11.2005 

року 

79.  Про поновлення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» договору оренди земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Чехова, 27 

 ПРО ВІДМОВУ 

80.  Про розгляд заяви гр. Постнікова С.М. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь  

81.  Про розгляд заяви гр. Гусєвої Л.М. про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь 

82.  Про розгляд заяви гр. Постнікова М.С. про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь 

83.  Про розгляд заяви гр. Постнікової Г.І. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь 

84.  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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85.  Про надання дозволу гр. Корнієнко Л.А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

в м. Ірпінь, вул. Соборна, 120-б 

86.  Різне. 

 

 

  

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Маркушина О. Г.  

Секретарем лічильної комісії обрано – Короля П. П.  
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

Ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок денний «За основу». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 

  Виступав представник спілки ветеранів АТО 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата Ірпінської міської 

ради VII скликання Лободи Н.В. у зв’язку з особистою заявою про 

складання нею депутатських повноважень 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про дострокове припинення 

повноважень депутата Ірпінської міської ради VII скликання Лободи 

Н.В. у зв’язку з особистою заявою про складання нею депутатських 

повноважень». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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3.  СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата Ірпінської міської 

ради VII скликання Вишнякова І.А. у зв’язку з особистою заявою про 

складання ним депутатських повноважень 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про дострокове припинення 

повноважень депутата Ірпінської міської ради VII скликання 

Вишнякова І.А. у зв’язку з особистою заявою про складання ним 

депутатських повноважень». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про затвердженння оновленого складу постійних депутатських комісій 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердженння оновленого 

складу постійних депутатських комісій». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Виділити земельну ділянку, та 

закласти в бюджет м. Ірпінь на 2018р. кошти для будівництва середньої 

загальноосвітньої школи на відстані не більше 500 м від ЖК Синергія 

3, Фортуна, Річ Таун» 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Виділити земельну ділянку, та закласти в бюджет м. Ірпінь на 2018р. 

кошти для будівництва середньої загальноосвітньої школи на відстані 

не більше 500 м від ЖК Синергія 3, Фортуна, Річ Таун»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Автомобільний тунель під 

залізницею в Ірпені» 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Автомобільний тунель під залізницею в Ірпені»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про затвердження режиму роботи закладів, в яких працюють термінали 

електронної системи прийняття ставок 
 

  Доповідач: Ковальчук М.М.- голова Громадської ради при виконавчому 
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комітеті 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження режиму роботи 

закладів, в яких працюють термінали електронної системи прийняття 

ставок». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про затвердження режиму продажу алкогольних та слабоалкогольних 

напоїв в закладах роздрібної торгівлі в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Ковальчук М.М.- голова Громадської ради при виконавчому 

комітеті 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження режиму продажу 

алкогольних та слабоалкогольних напоїв в закладах роздрібної торгівлі 

в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів Ірпінського навчально-

виховного об’єднання «Ірпінський ліцей інноваційних технологій - 

Мала Академія Наук» Ірпінської міської ради Київської області, який 

знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Ірпеня 
 

  Доповідач: Білорус О.А.- в.о. начальника управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до установчих 

документів Ірпінського навчально-виховного об’єднання «Ірпінський 

ліцей інноваційних технологій - Мала Академія Наук» Ірпінської 

міської ради Київської області, який знаходиться у комунальній 

власності територіальної громади м. Ірпеня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської програми «Обдарована дитина» на 2016-

2020 роки 
 

  Доповідач: Білорус О.А.- в.о. начальника управління освіти і науки  
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

програми «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про звіт головного лікаря комунального закладу «Ірпінська центральна 

міська лікарня» 
 

  Доповідач: Тумасов А.П.- головний лікар КЗ «Ірпінська центральна 
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міська лікарня 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 1, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 23, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про затвердження директора КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження директора КП 

«Ірпінькомунікаціясервіс»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 

2016-2020 рр. та внесення змін до Положення «Про Порядок 

використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті на 

забезпечення інвалідів війни з числа учасників АТО, учасників бойових 

дій з числа учасників АТО, їх сімей за поданням Громадської 

організації АТО (за необхідністю), членів сімей загиблих/померлих з 

числа учасників АТО та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 2 категорії 

санаторно-курортним лікуванням» затвердженої рішенням 36 сесії 

сьомого скликання № 2345-36-V від 27.07.2017 року 
 

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

захисту населення 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр. та внесення змін до 

Положення «Про Порядок використання коштів, передбачених у 

місцевому бюджеті на забезпечення інвалідів війни з числа учасників 

АТО, учасників бойових дій з числа учасників АТО, їх сімей за 

поданням Громадської організації АТО (за необхідністю), членів сімей 

загиблих/померлих з числа учасників АТО та учасників ліквідації аварії 

на ЧАЕС 2 категорії санаторно-курортним лікуванням» затвердженої 

рішенням 36 сесії сьомого скликання № 2345-36-V від 27.07.2017 

року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 26-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ 

скликання від 22.12.2016 року № 1694-26-VІІ «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2017 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї 

сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 22.12.2016 року № 1694-
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26-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підвищення кваліфікації посадових осіб 

місцевого самоврядування м. Ірпінь на 2017-2020 роки 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування м. 

Ірпінь на 2017-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про надання поворотної фінансової допомоги КПП 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання поворотної фінансової 

допомоги КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: 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 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 

рік та основних напрямків розвитку на 2018-2019 роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік та основних напрямків 

розвитку на 2018-2019 роки». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого 

комітету на 2017 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін і доповнень до 

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської 

міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ОРЛАН-ІНВЕСТ-ГРУП» в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «ОРЛАН-

ІНВЕСТ-ГРУП» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Філімоновій Н.Г. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Роспотнюк Л.Л. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Роспотнюк Л.Л. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 
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строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Компанія «Імплекс Юкрейн» в тимчасове 

користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції 

ПЛ-0,4 кВ із заміною голого проводу на ізольований в м. Ірпені 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «Компанія 

«Імплекс Юкрейн» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для проведення будівельно-

монтажних робіт з реконструкції ПЛ-0,4 кВ із заміною голого проводу 

на ізольований в м. Ірпені». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про надання ОК ЖБК «Лісова 42/44» в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж водопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ОК ЖБК «Лісова 

42/44» в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Мінаєву В.М. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж електропостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Мінаєву В.М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку дорожнього та мостового 

господарства та забезпечення безпеки дорожнього руху на 

автомобільних дорогах м. Ірпінь на 2017-2020 роки 
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  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ  
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

розвитку дорожнього та мостового господарства та забезпечення 

безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах м. Ірпінь на 2017-

2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання пільг щодо орендної плати за оренду об'єктів комунальної 

власності 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ  
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання пільг щодо орендної 

плати за оренду об'єктів комунальної власності». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» на зняття з балансу житлових будинків 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» на зняття з 

балансу житлових будинків». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпінське 

земельно-кадастрове бюро» Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» 

Ірпінської міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської 

ради на укладання договору оренди на частину нежитлового 

приміщення за адресою: м. Буча, вул. Яблунська, 129 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Управлінню 

освіти і науки Ірпінської міської ради на укладання договору оренди на 

частину нежитлового приміщення за адресою: м. Буча, вул. Яблунська, 

129». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Ірпіньводоканал» в новій редакції 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунально-побутового підприємства 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунально-побутового підприємства «Теплоенергопостач» Ірпінської 

міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Король П.Ю. на проведення робіт з 

капітального ремонту орендованого нежитлового приміщення за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Матросова, 25 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

Міський голова Карплюк В. А. попередив депутата Ірпінської міської 

ради Короля П. П. щодо наявного конфлікту інтересів. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Король 

П.Ю. на проведення робіт з капітального ремонту орендованого 

нежитлового приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. Матросова, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Король П.Ю. на проведення робіт з 

капітального ремонту орендованого нежитлового приміщення за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Матросова, 25/1 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

Міський голова Карплюк В. А. попередив депутата Ірпінської міської 
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ради Короля П. П. щодо наявного конфлікту інтересів. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Король 

П.Ю. на проведення робіт з капітального ремонту орендованого 

нежитлового приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. Матросова, 25/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Компанець С.С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/73 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Компанець С.С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/73». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кушнір Т.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Вишнева, 20-д 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кушнір 

Т.П. на розроблення проекту землеустрою щодо    відведення земельної 

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

Вишнева, 20-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Хорошко Т.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Миколи Носова, 2-а 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Хорошко 

Т.О. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Носова, 2-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Подгорній Н.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Львівська, 22-а 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Подгорній 

Н.В. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

22-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бичковській Г.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 80-ж 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Бичковській Г.І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Українська, 80-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Полевику С.Л. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/129 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Полевику 

С.Л. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 

вул. Миру, 2/129». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Коваленку В.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 31 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Коваленку 

В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 31». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Фещенко Т.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 15-в 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Фещенко 

Т.П. на розроблення проекту землеустрою щодо    відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Кошового, 15-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства в м. Ірпінь, вул. Макаренка, 34 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, 

вул. Макаренка, 34». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь, згідно додатку №1 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу громадянам 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для індивідуального дачного будівництва в м. 

Ірпінь, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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45.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Ірпінській міській раді проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 158 та включення земельної ділянки до переліку 

земельних ділянок, права оренди яких набувається  на конкурентних 

засадах (земельних торгах) 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Ірпінській 

міській раді проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства в м. Ірпінь, вул. Соборна, 158 

та включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок, права 

оренди яких набувається  на конкурентних засадах (земельних торгах)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Шевченко Л.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Грибоєдова, 3 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Шевченко Л.В. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Жваненко М.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Північна, 41 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Жваненко М.В. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 41». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Дяковському Д.А. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 22 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Дяковському Д.А. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Гаценко Н.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Озерна, 24-г 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Гаценко Н.В. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 24-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Лесик Г.І. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

провул. Озерний, 20-а 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Лесик Г.І. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Озерний, 20-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Чеховській О.В. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Українська, 41 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Чеховській О.В. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 41». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою громадянам Величко Н.В. та 

Лук’янець В.А. земельної ділянки та передачу у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Паламарчука, 38 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою громадянам Величко Н.В. та Лук’янець В.А. земельної 

ділянки та передачу у спільну сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь,  вул. Паламарчука, 38». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Романенку Л.Л. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Лісова, 2-к 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Романенку Л.Л. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 2-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Козачок О.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Сім’ї Шкарівських, 16-а 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Козачок О.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 

16-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Глемейді І.Д. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 
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Щаслива, 11 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Глемейді І.Д. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Глемейді Д.Ю. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Щаслива, 11-а 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Глемейді Д.Ю. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Пашку М.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Єсеніна, 7 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Пашку М.М. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Єсеніна, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Заболотньому О.В. щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з особистого селянського господарства на будівництво 

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на території 

Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Заболотньому О.В. щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на території Ірпінської міської 

ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Заболотньому О.В. щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з особистого селянського господарства на будівництво 

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на території 

Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Заболотньому О.В. щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на території Ірпінської міської 

ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Самаріну В.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

будівницта і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 50-д 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Самаріну 

В.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівницта і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Вериківського, 50-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Євдокимову В.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. З. Алієвої, 54 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Євдокимову 

В.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. З. Алієвої, 54». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шамаєву В.Ф. 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. Лугова, 6 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шамаєву 

В.Ф. 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. Лугова, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Федяй 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, провул.  Київський, 1 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Федяй 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, провул.  Київський, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Чурмаєву 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, пров. Гнатюка, 4-а 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Чурмаєву 

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, пров. Гнатюка, 4-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Бридуну Є.В. та Новицькій Н.В. проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Незалежності, 53 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Бридуну Є.В. та Новицькій Н.В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Незалежності, 53». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стражець Л.А. 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. Університетська, 48-а 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Стражець 

Л.А. 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. Університетська, 48-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  будівництва індивідуального гаражу на будівництво 
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та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 25 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Стражець 

Л.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стражець Л.А. 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. Щаслива, 54-а 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Стражець 

Л.А. 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. Щаслива, 54-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Захарчуку 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. Кошового, 4 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Захарчуку 

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. 

Кошового, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кривенку А.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення 

якої змінюється з  ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Кошового, 4 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кривенку 

А.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності цільове призначення якої змінюється з  ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

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

Кошового, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

71.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Біблая Н.С. 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 будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 5 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 12 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Біблая Н.С. 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 будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 7 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 11, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.07.2017 р. 

№ 2438-36-VІІ «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянам в м. Ірпінь, згідно додатку №1, №2» 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 27.07.2017 р. № 2438-36-VІІ «Про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам в м. Ірпінь, згідно додатку 

№1, №2»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
74.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 13.07.2016 

року № 1135-18-VІІ «Про надання дозволу Комунальному 
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підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 

34-т» 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 13.07.2016 року № 1135-18-VІІ «Про 

надання дозволу Комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в 

м. Ірпінь, вул. Котляревського, 34-т»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. 

№ 1537-23-VІІ «Про надання дозволу МПП «Рада» на розміщення 

тимчасової споруди-пункт збору вторинної сировини «ЕКО-пункт» в м. 

Ірпінь, вул. Пісочна (напроти садиби №6)» 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. № 1537-23-VІІ «Про надання 

дозволу МПП «Рада» на розміщення тимчасової споруди-пункт збору 

вторинної сировини «ЕКО-пункт» в м. Ірпінь, вул. Пісочна (напроти 

садиби №6)»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №2458-36-VІІ 

від 27.07.2017 р. «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки Ірпінської міської ради в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а» 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради №2458-36-VІІ від 27.07.2017 р. «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 11-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 1359 від 
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31.03.2006 року 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в договір оренди 

земельної ділянки № 1359 від 31.03.2006 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

78.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 3232 від 

05.11.2005 року 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в договір оренди 

земельної ділянки № 3232 від 05.11.2005 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про поновлення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» договору оренди 

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

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Чехова, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Постнікова С.М. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Постнікова 

С.М. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Гусєвої Л.М. про надання дозволу на 

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Гусєвої Л.М. 

про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Постнікова М.С. про надання дозволу на 

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Постнікова 

М.С. про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Постнікової Г.І. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Постнікової 

Г.І. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в 

м. Ірпінь, згідно додатку № 1 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян про 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
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відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно додатку № 

1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Корнієнко Л.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Соборна, 120-б 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Корнієнко 

Л.А. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Соборна, 120-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную закрити сорокову сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

ВИРІШИЛИ: закрити сорокову сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


