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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

02 листопада  2017 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 26 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Бурчак О. В.  

2.  Вишняков І. А. 

3.  Кобринець А. В.  

4.  Кухалейшвілі Л. Ю.  

5.  Лобода Н. В. 

6.  Лехман І. Л.  

7.  Миронюк Ю. М.  

8.  Нелюбин В. Л. 

9.  Оверко І. І.  

10.  Пащинський О. С.  

 

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. 

Присутні гості з Федеративної Республіки Німеччини:  

Мер міста Борна району Лейпциг Сімона Людке та її чоловік Холгер Людке – 

представник ради округу Лейпциг. 

                  

       Головує на сесії Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 25,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату 

ради та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  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 

5.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 

2017 року 

 Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

6.  Про внесення змін до рішення «Про затвердження Порядку про встановлення 

особистих строкових сервітутів у м. Ірпінь» № 2237-33- VІІ від 18 травня 2017 

року 

 Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

7.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради № 2539-37-VII від 10 серпня 

2017 року «Про надання погодження КПП «Теплоенергопостач» на укладання 

договору реструктуризації відповідно до норм Закону України «Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення за спожиті енергоносії» 

 Доповідач: Краснопольський Ю.М.- начальник КПП «Теплоенергопостач» 

8.  Про затвердження «Програми зайнятості населення м. Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2018-2022 роки 

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

населення 

9.  Про внесення змін та затвердження в новій редакції Міської комплексної програми 

підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2016-2020 роки 

 Доповідач: Терещенко А.І.- начальник служби у справах дітей та сім'ї 

10.  Про внесення змін та затвердження в новій редакції Міської комплексної програми 

«Молодь Приірпіння» на 2016-2020 роки 

 Доповідач: Терещенко А.І.- начальник служби у справах дітей та сім'ї 

11.  Про внесення змін до міської Програми «Успішний педагог» на 2017-2021 роки 

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

 Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

12.  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 

13.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь з Стефановою М.П. по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Львівська, 28-б, 28-в 

14.  Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку  
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м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік та основних 

напрямків розвитку на 2018-2019 роки 

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

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік 

16.  Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь з ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ 

- ВЄ»  

по об’єкту будівництва за адресою: м.Ірпінь, вул.Чехова, 1-а 

a.  Питання управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

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

17.  Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна №10 від 09.10.2017 

18.  Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані 

в оренду з конкурсу 

19.  Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 22.12.2016 №1714-

26-VІІ «Про облік та безоплатну передачу з комунальної власності територіальної 

громади міста Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам проведені за 

рахунок коштів міського бюджету» 

20.  Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади міста 

Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені за рахунок 

коштів міського бюджету 

21.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» 

Ірпінської міської ради в новій редакції 

22.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь 

майнових прав на дошкільний дитячий заклад 

23.  Про надання дозволу на передачу нежитлового приміщення, що знаходиться за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Слов'янська, 1 

24.  Про надання дозволу службі у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради на 

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

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 4-А 

25.  Про внесення змін до програми "Питна вода України" по забезпеченню 

Ірпінського регіону якісною питною водою в достатній кількості 2006-2020 рр.  

 Питання відділу архітектури 

Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу архітектури 

26.  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки 

обмеженою вул. Гагаріна, вул. Соборна та вул. Вериківського в м. Ірпінь 

27.  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки в 

м. Ірпінь (мікрорайон Стоянка, садове товариство «Берізка»)  

 Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

28.  Про надання дозволу здійснювати роботи з розроблення проектної документації та 

проведення робіт по об’єктах інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури в м. Ірпінь 

29.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року №1585-

24-VІI «Про розгляд звернення замовника будівництва ЖБК «ГРАНД ВІЛЛАС 

УКРАЇНА» щодо пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 

30.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року №1264-

21-VІI «Про розгляд звернення замовника будівництва ЖБК «ГРАНД ВІЛЛАС 

УКРАЇНА» щодо пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та 
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соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 

31.  Про розгляд звернення замовника будівництва Карпенко М.І. щодо пайового 

внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

32.  Про розгляд звернення замовника будівництва Горькова О.В. щодо пайового 

внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

33.  Про розгляд звернення замовника будівництва Кирильчука Д.М. щодо пайового 

внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

34.  Про розгляд звернення замовника будівництва ЖБК «ГРАНД ВІЛЛАС УКРАЇНА» 

щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 

35.  Про розгляд звернення замовника будівництва Король Ю.П. щодо пайового внеску 

в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

a.  Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

36.  Про надання Дріжденку Р.Я. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для виконання робіт з улаштування 

дощоприймальних колодязів 

37.  Про надання гр. Кавалеру Д.О. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації 

38.  Про надання гр. Білокуру В.О. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації 

39.  Про надання ОСББ «Ірпінь Полтавська» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 

40.  Про надання гр. Назаренко О.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації 

41.  Про надання гр. Назаренко О.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

42.  Про надання гр. Пасько Т.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

43.  Про надання гр. Кілінкарову В.М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

44.  Про надання гр. Ущенко О.А. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

45.  Про надання ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання  

46.  Про надання ТОВ «ДМР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 

47.  Про надання гр. Целік Є.С. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації 

48.  Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у м. Ірпінь 

a.  Питання відділу земельних ресурсів 

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

49.  Про затвердження конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів на конкурентних 
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засадах  

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

50.  Про надання дозволу гр. Ткачовій 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. Мінеральна, 

36-а 

51.  Про надання дозволу гр. Марко У.А. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Толстого, 2 

52.  Про надання дозволу гр. Нестеровій З.Л. 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, 2-в 

53.  Про надання дозволу гр. Мелешко І.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. 74 

Стрілецької дивізії, 3-а 

54.  Про надання дозволу гр. Терещенку О.П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

14-г 

55.  Про надання дозволу гр. Глущенку 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. Українська, 

3-м 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

3-к 

57.  Про надання дозволу гр. Ткачук М.В. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

3-л 

58.  Про надання дозволу гр. Глущенко В.П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 3-ж 

59.  Про надання дозволу гр. Федуну В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Героїв, 46-е 

60.  Про надання дозволу гр. Мазуру І.Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 5 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Соборна, 63/1 

62.  Про надання дозволу гр. Козацькому О.С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 38-к 

63.  Про надання дозволу гр. Єфремовій Г.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/96 

64.  Про надання дозволу гр. Большинській Ю.В. на розроблення проекту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Некрасова, 1-б та визнання не чинним рішення Ірпінської 

міської ради від 03.06.2016 р. № 969-15-VІІ 

65.  Про надання дозволу гр. Батюжевському О.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, вул. Вишнева, 19 

66.  Про надання дозволу гр. Василенку Р.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. Сонячна, 29-а 

67.  Про надання дозволу гр. Ляхнович Л.Л. на розроблення проекту землеустрою 

щодо    відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

в м. Ірпінь, провул. Лермонтова, 1-б 

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

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Донецька, 30 

69.  Про надання дозволу гр. Собку І.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, 

2-ж 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/150 

71.  Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок у власність для індивідуального дачного 

будівництва в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

72.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (для облаштування спортивного майданчику) в м. 

Ірпінь по вул. Лісовій (біля будинку № 3 по вул. Чехова) 

73.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для облаштування дитячого майданчику в м. 

Ірпінь по вул. Лісовій (біля будинку № 5-б по вул. Чехова) 

74.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для облаштування дитячого майданчику в м. 

Ірпінь по вул. Київській (біля будинку № 47) 

75.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для облаштування дитячого майданчику в м. 

Ірпінь по вул. Ново-Оскольській (біля будинку № 42-а) 

76.  Про надання дозволу ОСББ «Бузковий двір» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. 

Северинівська, 9 

77.  Про надання дозволу релігійній громаді (парафія) Різдва Пресвятої Богородиці 

екзархії Української греко-католицької церкви на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в 
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м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-а 

78.  Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6 

79.  Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

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

Антонова 

80.  Про надання Всеукраїнському союзу церков євангельських християн-баптистів 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(обслуговування будинку відпочинку) в м. Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 11 

81.  Про надання ТОВ Виробничо-комерційній фірмі «Валерія» дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 

76 

82.  Про надання ФОП Корчевській В.М. дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 1-б 

83.  Про надання дозволу комунальному підприємству Київської обласної ради 

«Північне бюро технічної інвентаризації» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 16 

84.  Про надання дозволу гр. Халаім Т.П. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Поповича, 2-в 

85.  Про надання дозволу гр. Сокіл Г.В. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Рильського, 5-е 

86.  Про надання дозволу гр. Охначу О.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. 

Незалежності, 41 

87.  Про надання дозволу гр. Харлановій І.Д. на розроблення проекту землеустрою 

щодо                                 відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

вул. 2 Північний тупік, 17-а 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

88.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Борщенку С.Ю. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

89.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Чирко Н.П. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 81 

90.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Кантемиру С.Д. та передачу земельної 
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ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 35-а 

91.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Климчуку В.М. та передачу земельної 

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

Ветеранів Афганістану, 18/1 

92.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Пянковському В.С. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Глінки, 1-а 

93.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Гриб О.П. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 3 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ТА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

94.  Про затвердження гр. Коваленку 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. Виговського, 

32 

95.  Про затвердження громадянам Тюріній Л.Г. та Чернишевській В.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. Паламарчука, 43 

96.  Про затвердження гр. Настюку А.Н. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Садова, 33-а 

97.  Про затвердження гр. Мазуру І.Ю. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Громадянська, 5 

98.  Про затвердження гр. Дудник Р.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. 

Тургенівська, 84 

99.  Про затвердження гр. Євгієнку В.М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 5 

100.  Про затвердження громадянам Решетку П.О. та Решетку Ю.О. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 35 

101.  Про передачу гр. Войткову О.Й. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Грибна, 8/1 

102.  Про затвердження гр. Тригитько І.Л. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництваі обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. 2 

Український, 10-а 

103.  Про затвердження громадянам Гапієнко Г.В. та Шевчук Т.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 64 

 ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ 

104.  Про надання дозволу ПрАТ комплекс відпочинку «Заїр» на розміщення 

тимчасової споруди-торговельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська 

(біля супермаркету «NOVUS») 

105.  Про надання дозволу МПП «Рада» на розміщення тимчасової споруди - пункт 

збору вторинної сировини «ЕКО-пункт» в м. Ірпінь, вул. Центральна (біля будівлі 

№ 26-б) 

106.  Про надання дозволу ТОВ «Трейдфуд» на розміщення тимчасових споруд-

торговельних павільйонів в м. Ірпінь, згідно додатку № 1 

 ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

107.  Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 8-а 

108.  Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Шевченка (біля буд. № 3) 

 ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

109.  Про надання АТ «Райффайзен Банк Аваль» земельної ділянки в оренду для 

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

Авіаконструктора Антонова, 6-а  

110.  Про надання ТОВ «Євротрейд 3000» земельної ділянки в оренду для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3/1 

111.  Про поновлення гр. Левченку Ю.М. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 32 

112.  Про поновлення ТОВ «НВП «Техприлад» договору оренди земельної ділянки м. 

Ірпінь, вул. Курортна, 2-г 

113.  Про поновлення гр. Талалаєвій А.А. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 8-в 

114.  Про поновлення ФОП Береговій Ю.В. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (павільйон-кафе) в м. Ірпінь вул. 

Троїцька, 36-а. 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ У ВЛАСНІСТЬ  

115.  Про передачу гр. Євстаф’євій О.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Пушкінська, 1 

116.  Про передачу гр. Левченку Г.Є. у власність земельної ділянки для будівництва та 

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

вул. Лугова, 32 

117.  Про передачу гр. Суганяку А.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Грибна, 10 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

118.  Про затвердження гр. Бадрак Т.Д. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 
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ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування 

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

11 

119.  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 

120.  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 

121.  Про затвердження гр. Якіменко Є.Р. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Донецька, 23 

122.  Про затвердження гр. Сауляку В.С. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування 

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

Кошового, 4-в 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

123.  Про внесення змін в додаток №2 до рішення Ірпінської міської ради  від 18.05.2017 

р. № 2290-33-VІІ 

124.  Про внесення змін в додаток №2 до рішення Ірпінської міської ради  від 18.05.2017 

р. № 2290-33-VІІ 

125.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.05.2017 р. № 2267-33-

VІІ «Про надання дозволу гр. Крєстьянніковій Л.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

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

вул. Сагайдачного, 11-а» 

126.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 980-15-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Щирій І.П., Щирому О.Ю., Щирому Ю.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну 

сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 26-а та 

визнання не чинним рішення Ірпінської міської ради від 04.06.2014 року №3955-

56-VІ» 

127.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. № 1425-23-

VІІ «Про надання дозволу гр. Зінченко В.І. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

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

Достоєвського, 39-г» 

128.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.05.2012 р. № 2013-29-

VІ  в частині продовження терміну дії дозволу гр. Заєць М.Д. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, 

вул. Полтавська, 64/19 

129.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 975-15-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Качановській А.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, 

вул. Надсонова, 12 та визнання не чинним рішення Ірпінської міської ради від 

25.12.2014 р. № 4545-63-VІ» 

130.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 р. № 1626-24-

VІІ «Про надання гр. Дерзському В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

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

вул. Макаренко, 2-а» 

131.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 р. № 1179-20-

VІІ «Про надання гр. Шведу В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Достоєвського, 11» 

132.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 р. № 1309-21-

VІІ «Про надання дозволу гр. Єременку Н.А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

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

62-п та визнання не чинним рішення Ірпінської міської ради від 31.01.2013 р. № 

2845-40-VІ» 

133.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. № 1417-23-

VІІ «Про надання дозволу гр. Степаненку М.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/32» 

134.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 942-15-

VІІ  «Про надання гр. Слюсаренко В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

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

вул. Полтавська, 62» 

  

135.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.06.2015 р. № 5113-74-

VІ  «Про дозвіл гр. Черкасенко О.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/126 для 

будівництва індивідуального гаражу» 

136.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. № 833-14-

VІІ  «Про надання гр. Яковенку С.Я. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-б» 

137.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.04.2015 р. № 4982-71-

VІ  «Про дозвіл гр. Гунько В.П. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Варшавська (раніше 

Радянська), 93 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд» 

138.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.02.2015 р. № 4753-67-

VІ «Про дозвіл гр. Якименко О.О. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

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

30-д» 

139.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 р. № 1210-20-

VІІ «Про надання дозволу ФОП Вовнянку В.Д. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення станції 
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технічного обслуговування та ремонт автотранспортних засобів) в м. Ірпінь, вул. 

Гостомельське шосе, 3-б» 

140.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. № 871-14-

VІІ «Про надання дозволу ТОВ «Перший столичний хлібозавод» на розміщення 

торговельного павільйону зблокованого із зупинкою громадського транспорту в м. 

Ірпінь по вул. Університетській (між садибами №30 та №32)» 

141.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. № 870-14-

VІІ «Про надання дозволу ТОВ «Перший столичний хлібозавод» на розміщення 

торговельного павільйону в м. Ірпінь по вул. Миру (біля № 16)» 

142.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. № 1412-23-

VІІ «Про надання ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАЇР» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (роздрібної торгівлі та комерційних послуг) в м. Ірпінь, вул. 

Грибоєдова, 15» 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

143.  Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної громади 

міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян 

Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-е 

144.  Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної громади 

міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян 

Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-г 

145.  Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної громади 

міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян 

Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-е 

146.  Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної громади 

міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян 

Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-г 

147.  Про розгляд заяви ФОП Легкого Р.І. щодо продовження дії договору особистого 

строкового сервітуту на користування земельною ділянкою в м. Ірпінь по вул. Ак. 

З. Алієвої (біля перетину з вул. Слов’янська) 

148.  Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

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

додатку № 1 

149.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 № 1536-23-VII 

«Про поновлення ТОВ «Еталон-2009» договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 105-а» 

150.  Про надання гр. Сарайли С.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі  

договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

151.  Про надання гр. Моісєєву І.Б. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі  

договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

152.  Про надання гр. Баксаляр І.Я. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі  

договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

153.  Про надання гр. Осипенко Д.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

154.  Про затвердження гр. Кудіновій К.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування багатоквартирного 
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житлового будинку, що розташована на території Ірпінської міської ради 

155.  Про затвердження гр. Кудіновій К.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, що розташована на території Ірпінської міської ради 

156.  Про затвердження гр. Кудіновій К.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, що розташована на території Ірпінської міської ради 

157.  Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази 

військової частини А3796 

158.  Про надання дозволу гр. Співаку В.М. на розміщення тимчасової споруди в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 

159.  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”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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”-24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 

  Виступав з депутатським запитом Куценко С. В. 

Запит було взято до відома. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів 

ради, апарату ради та її виконавчого комітету 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін 

в структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого 

комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами  
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  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”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 

місяців 2017 року 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету м. Ірпінь за 9 місяців 2017 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Зареєструвався Бурчак О. В. 

Загальний склад депутатів – 27. 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення «Про затвердження Порядку про 

встановлення особистих строкових сервітутів у м. Ірпінь» № 2237-33- 

VІІ від 18 травня 2017 року 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

«Про затвердження Порядку про встановлення особистих строкових 

сервітутів у м. Ірпінь» № 2237-33- VІІ від 18 травня 2017 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради № 2539-37-VII 

від 10 серпня 2017 року «Про надання погодження КПП 

«Теплоенергопостач» на укладання договору реструктуризації 

відповідно до норм Закону України «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення за спожиті енергоносії» 
 

  Доповідач: Краснопольський Ю.М.- начальник КПП 

«Теплоенергопостач» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради № 2539-37-VII від 10 серпня 2017 року «Про 

надання погодження КПП «Теплоенергопостач» на укладання договору 

реструктуризації відповідно до норм Закону України «Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми зайнятості населення м. Ірпеня та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018-2022 роки 
 

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

захисту населення 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження «Програми 

зайнятості населення м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2018-2022 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін та затвердження в новій редакції Міської 

комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей 

«Назустріч дітям» на 2016-2020 роки 
 

  Доповідач: Терещенко А.І.- начальник служби у справах дітей та сім'ї 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін та затвердження 

в новій редакції Міської комплексної програми підтримки сім'ї та 

забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2016-2020 роки». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін та затвердження в новій редакції Міської 

комплексної програми «Молодь Приірпіння» на 2016-2020 роки 
 

  Доповідач: Терещенко А.І.- начальник служби у справах дітей та сім'ї 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін та затвердження 

в новій редакції Міської комплексної програми «Молодь Приірпіння» 

на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської Програми «Успішний педагог» на 2017-

2021 роки 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

Програми «Успішний педагог» на 2017-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  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”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з Стефановою М.П. по об’єкту 

будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. Львівська, 28-б, 28-в 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

з Стефановою М.П. по об’єкту будівництва за адресою: м. Ірпінь, вул. 
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Львівська, 28-б, 28-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  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”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 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 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ - ВЄ»  

по об’єкту будівництва за адресою: м.Ірпінь, вул.Чехова, 1-а 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

з ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВІД СЕРЦЯ ДО 

СЕРЦЯ - ВЄ» по об’єкту будівництва за адресою: м.Ірпінь, вул.Чехова, 

1-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна №10 від 09.10.2017 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколу 

засідання конкурсної комісії з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна №10 від 09.10.2017». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть 

бути надані в оренду з конкурсу 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 

комунальної власності, що можуть бути надані в оренду з конкурсу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 

22.12.2016 №1714-26-VІІ «Про облік та безоплатну передачу з 

комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь фактичних 

витрат по капітальним видаткам проведені за рахунок коштів міського 

бюджету» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії 

Ірпінської міської ради від 22.12.2016 №1714-26-VІІ «Про облік та 

безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади 

міста Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам проведені за 

рахунок коштів міського бюджету»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної 

громади міста Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам, які 

проведені за рахунок коштів міського бюджету 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатну передачу з 

комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь фактичних 

витрат по капітальним видаткам, які проведені за рахунок коштів 

міського бюджету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінської міської ради в новій редакції  
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  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінської 

міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Ірпінь майнових прав на дошкільний дитячий заклад 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Ірпінь майнових прав на 

дошкільний дитячий заклад». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу нежитлового приміщення, що 

знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Слов'янська, 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Слов'янська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу службі у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської 

ради на укладання договору оренди на частину нежитлового 

приміщення за адресою: м.Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 4-А 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу службі у 

справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради на укладання договору 

оренди на частину нежитлового приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 4-А». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми "Питна вода України" по забезпеченню 

Ірпінського регіону якісною питною водою в достатній кількості 2006-

2020 рр.  
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  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до програми 

"Питна вода України" по забезпеченню Ірпінського регіону якісною 

питною водою в достатній кількості 2006-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки обмеженою вул. Гагаріна, вул. Соборна та вул. Вериківського в 

м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу архітектури 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки обмеженою вул. 

Гагаріна, вул. Соборна та вул. Вериківського в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки в м. Ірпінь (мікрорайон Стоянка, садове товариство «Берізка») 
 

  Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу архітектури 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки в м. Ірпінь (мікрорайон 

Стоянка, садове товариство «Берізка»)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу здійснювати роботи з розроблення проектної 

документації та проведення робіт по об’єктах інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу здійснювати 

роботи з розроблення проектної документації та проведення робіт по 

об’єктах інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. 

Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 

року №1585-24-VІI «Про розгляд звернення замовника будівництва 

ЖБК «ГРАНД ВІЛЛАС УКРАЇНА» щодо пайового внеску на розвиток 
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інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року №1585-24-VІI «Про розгляд 

звернення замовника будівництва ЖБК «ГРАНД ВІЛЛАС УКРАЇНА» 

щодо пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 

року №1264-21-VІI «Про розгляд звернення замовника будівництва 

ЖБК «ГРАНД ВІЛЛАС УКРАЇНА» щодо пайового внеску на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року №1264-21-VІI «Про розгляд 

звернення замовника будівництва ЖБК «ГРАНД ВІЛЛАС УКРАЇНА» 

щодо пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовника будівництва Карпенко М.І. щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовника 

будівництва Карпенко М.І. щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовника будівництва Горькова О.В. щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовника 

будівництва Горькова О.В. щодо пайового внеску в розвиток 
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інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовника будівництва Кирильчука Д.М. щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 10, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 9, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовника будівництва ЖБК «ГРАНД ВІЛЛАС 

УКРАЇНА» щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовника 

будівництва ЖБК «ГРАНД ВІЛЛАС УКРАЇНА» щодо пайового внеску 

в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовника будівництва Король Ю.П. щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовника 

будівництва Король Ю.П. щодо пайового внеску в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання Дріжденку Р.Я. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для виконання робіт 

з улаштування дощоприймальних колодязів 
 

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

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання Дріжденку Р.Я. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для виконання робіт з улаштування 



 

24 

дощоприймальних колодязів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Кавалеру Д.О. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Кавалеру Д.О. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Білокуру В.О. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації 
 

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

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Білокуру В.О. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання ОСББ «Ірпінь Полтавська» 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”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ОСББ «Ірпінь 

Полтавська» в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Назаренко О.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації 
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  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Назаренко О.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Назаренко О.В. 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”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Назаренко О.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Пасько Т.В. 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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Пасько Т.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Кілінкарову В.М. 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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ущенко О.А. 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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Ущенко О.А. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» 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”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «БУДТЕХ 

ПРОЕКТ» в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ДМР ДЕВЕЛОПМЕНТ» 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”- 20, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «ДМР 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Целік Є.С. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації 
 

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

міста» 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Целік Є.С. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у 

м. Ірпінь 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

паркування транспортних засобів у м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про затвердження конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів на 

конкурентних засадах 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження конкурсної 

комісії щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та 

виконавців земельних торгів на конкурентних засадах». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ткачовій 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. Мінеральна, 36-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ткачовій 

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. Мінеральна, 

36-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Марко У.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Толстого, 2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Марко 

У.А. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Толстого, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Нестеровій З.Л. 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, 2-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Нестеровій З.Л. 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, 2-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мелешко І.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. 74 Стрілецької дивізії, 3-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Мелешко 

І.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. 74 

Стрілецької дивізії, 3-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Терещенку О.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Озерний, 14-г 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Терещенку О.П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

провул. Озерний, 14-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Глущенку 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. Українська, 3-м 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Глущенку 

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. Українська, 

3-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кашубі Т.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кашубі 

Т.В. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

3-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ткачук М.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ткачук 

М.В. на розроблення проекту землеустрою щодо    відведення земельної 



 

30 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

3-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Глущенко В.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 3-ж 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Глущенко 

В.П. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Українська, 3-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Федуну В.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Героїв, 46-е 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Федуну 

В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо    відведення земельної 

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

вул. Героїв, 46-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мазуру І.Ю. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 5 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Мазуру 

І.Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

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

вул. Громадянська, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Косачу А.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 63/1 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Косачу 

А.О. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

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

вул. Соборна, 63/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Козацькому О.С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 38-к 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Козацькому О.С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 38-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Єфремовій Г.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/96 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Єфремовій 

Г.В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Полтавська, 64/96». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Большинській Ю.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Некрасова, 1-б та 

визнання не чинним рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. 

№ 969-15-VІІ 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Большинській Ю.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Некрасова, 1-б та визнання не 
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чинним рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 969-15-

VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Батюжевському О.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Вишнева, 19 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Батюжевському О.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, вул. Вишнева, 19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Василенку Р.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. Сонячна, 29-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Василенку 

Р.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. 

Сонячна, 29-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ляхнович Л.Л. на розроблення проекту 

землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, провул. Лермонтова, 1-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ляхнович 

Л.Л. на розроблення проекту землеустрою щодо    відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

провул. Лермонтова, 1-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Власюку М.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо     відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Донецька, 30 
 



 

33 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 11, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 11, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Собку І.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, 2-ж 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 13, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 12, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Фортуні О.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/150 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Фортуні 

О.М. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/150». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

71.  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”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови (для 

облаштування спортивного майданчику) в м. Ірпінь по вул. Лісовій 

(біля будинку № 3 по вул. Чехова) 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови (для облаштування спортивного 

майданчику) в м. Ірпінь по вул. Лісовій (біля будинку № 3 по вул. 

Чехова)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для 

облаштування дитячого майданчику в м. Ірпінь по вул. Лісовій (біля 

будинку № 5-б по вул. Чехова) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для облаштування дитячого майданчику в м. 

Ірпінь по вул. Лісовій (біля будинку № 5-б по вул. Чехова)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для 

облаштування дитячого майданчику в м. Ірпінь по вул. Київській (біля 

будинку № 47) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для облаштування дитячого майданчику в м. 

Ірпінь по вул. Київській (біля будинку № 47)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для 

облаштування дитячого майданчику в м. Ірпінь по вул. Ново-

Оскольській (біля будинку № 42-а) 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для облаштування дитячого майданчику в м. 

Ірпінь по вул. Ново-Оскольській (біля будинку № 42-а)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ОСББ «Бузковий двір» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 9 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ОСББ 

«Бузковий двір» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. 

Северинівська, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу релігійній громаді (парафія) Різдва Пресвятої 

Богородиці екзархії Української греко-католицької церкви на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 28-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу релігійній 

громаді (парафія) Різдва Пресвятої Богородиці екзархії Української 

греко-католицької церкви на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва 

та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

78.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка 

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

Шевченка, 6 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні на 

умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про надання Всеукраїнському союзу церков євангельських християн-

баптистів дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (обслуговування будинку відпочинку) в м. 

Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 11 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання Всеукраїнському 

союзу церков євангельських християн-баптистів дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення (обслуговування будинку відпочинку) в м. Ірпінь, вул. 

Сім’ї Шкарівських, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ Виробничо-комерційній фірмі «Валерія» дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування інших будівель 
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громадської забудови в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої, 76 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ Виробничо-

комерційній фірмі «Валерія» дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. 

З. Алієвої, 76». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Корчевській В.М. дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Северинівська, 1-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Корчевській 

В.М. дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Северинівська, 1-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству Київської обласної 

ради «Північне бюро технічної інвентаризації» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 

якої змінюється з будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування на будівництво і обслуговування 

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

Северинівська, 16 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу 

комунальному підприємству Київської обласної ради «Північне бюро 

технічної інвентаризації» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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84.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Халаім Т.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Поповича, 2-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Халаім 

Т.П. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Поповича, 2-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сокіл Г.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Рильського, 5-е 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сокіл Г.В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Рильського, 5-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Охначу О.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. Незалежності, 41 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Охначу 

О.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. 

Незалежності, 41». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

87.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Харлановій І.Д. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 2 Північний тупік, 17-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
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ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

88.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Борщенку С.Ю. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Глінки, 1-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Борщенку С.Ю. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Глінки, 1-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

89.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Чирко Н.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Північна, 81 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Чирко Н.П. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 81». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Кантемиру С.Д. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 35-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Кантемиру С.Д. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 35-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

91.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Климчуку В.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 18/1 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

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

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 

Ветеранів Афганістану, 18/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

92.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Пянковському В.С. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Глінки, 1-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Пянковському В.С. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Глінки, 1-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

93.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Гриб О.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Лісова, 3 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Гриб О.П. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

94.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Коваленку 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. Виговського, 32 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Коваленку 

В.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
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(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. Виговського, 32». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

95.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Тюріній Л.Г. та Чернишевській В.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. Паламарчука, 43 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Тюріній Л.Г. та Чернишевській В.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. 

Паламарчука, 43». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

96.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Настюку А.Н. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Садова, 33-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Настюку 

А.Н. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Садова, 33-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

97.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мазуру І.Ю. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 5 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мазуру І.Ю. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Громадянська, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

98.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дудник Р.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. Тургенівська, 84 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дудник Р.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. Тургенівська, 84». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

99.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Євгієнку В.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 5 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Євгієнку 

В.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Решетку П.О. та Решетку Ю.О. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 35 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Решетку П.О. та Решетку Ю.О. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 35». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Войткову О.Й. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Грибна, 8/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Войткову О.Й. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Грибна, 8/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Тригитько І.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, провул. 2 Український, 10-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Тригитько 

І.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, провул. 2 Український, 10-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Гапієнко Г.В. та Шевчук Т.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

сумісну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Щаслива, 64 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Гапієнко Г.В. та Шевчук Т.В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 64». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ комплекс відпочинку «Заїр» на розміщення 

тимчасової споруди-торговельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська (біля супермаркету «NOVUS») 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

комплекс відпочинку «Заїр» на розміщення тимчасової споруди-

торговельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська (біля 

супермаркету «NOVUS»)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу МПП «Рада» на розміщення тимчасової споруди - 

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

Центральна (біля будівлі № 26-б) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу МПП «Рада» 

на розміщення тимчасової споруди - пункт збору вторинної сировини 

«ЕКО-пункт» в м. Ірпінь, вул. Центральна (біля будівлі № 26-б)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Трейдфуд» на розміщення тимчасових 

споруд-торговельних павільйонів в м. Ірпінь, згідно додатку № 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ 

«Трейдфуд» на розміщення тимчасових споруд-торговельних 

павільйонів в м. Ірпінь, згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 



 

45 

107. СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 8-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 6, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 18, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

108. СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Шевченка (біля буд. № 3) 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 6, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Шевченка (біля буд. № 3)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109. СЛУХАЛИ: Про надання АТ «Райффайзен Банк Аваль» земельної ділянки в оренду 

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

Авіаконструктора Антонова, 6-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

110. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Євротрейд 3000» земельної ділянки в оренду для 

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

Шевченка, 3/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «Євротрейд 

3000» земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111. СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Левченку Ю.М. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 32 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Левченку Ю.М. 
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договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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

Лугова, 32». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «НВП «Техприлад» договору оренди земельної 

ділянки м. Ірпінь, вул. Курортна, 2-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «НВП 

«Техприлад» договору оренди земельної ділянки м. Ірпінь, вул. 

Курортна, 2-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113. СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Талалаєвій А.А. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 

Ніжинська, 8-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Талалаєвій 

А.А. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 8-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

114. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Береговій Ю.В. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(павільйон-кафе) в м. Ірпінь вул. Троїцька, 36-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Береговій 

Ю.В. договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (павільйон-кафе) в м. Ірпінь вул. 

Троїцька, 36-а.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

115. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Євстаф’євій О.О. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Євстаф’євій О.О. 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Пушкінська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Левченку Г.Є. у власність земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 32 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Левченку Г.Є. у 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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

Лугова, 32». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Суганяку А.М. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Грибна, 10 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Суганяку А.М. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Грибна, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бадрак Т.Д. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 11 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бадрак Т.Д. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво та обслуговування житлового 

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

11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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119. 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”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120. 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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

121. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Якіменко Є.Р. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Донецька, 23 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Якіменко 

Є.Р. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
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м. Ірпінь, вул. Донецька, 23». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сауляку В.С. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 4-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сауляку В.С. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво та обслуговування житлового 

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

Кошового, 4-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток №2 до рішення Ірпінської міської ради  

від 18.05.2017 р. № 2290-33-VІІ 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в додаток №2 до 

рішення Ірпінської міської ради  від 18.05.2017 р. № 2290-33-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток №2 до рішення Ірпінської міської ради  

від 18.05.2017 р. № 2290-33-VІІ 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в додаток №2 до 

рішення Ірпінської міської ради  від 18.05.2017 р. № 2290-33-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

125. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.05.2017 р. 

№ 2267-33-VІІ «Про надання дозволу гр. Крєстьянніковій Л.В. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 18.05.2017 р. № 2267-33-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Крєстьянніковій Л.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 11-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

126. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. 

№ 980-15-VІІ  «Про надання дозволу гр. Щирій І.П., Щирому О.Ю., 

Щирому Ю.О. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 26-а та визнання не чинним рішення 

Ірпінської міської ради від 04.06.2014 року №3955-56-VІ» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 980-15-VІІ  «Про надання 

дозволу гр. Щирій І.П., Щирому О.Ю., Щирому Ю.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну 

сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового 

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

Хмельницького, 26-а та визнання не чинним рішення Ірпінської міської 

ради від 04.06.2014 року №3955-56-VІ»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

№ 1425-23-VІІ «Про надання дозволу гр. Зінченко В.І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 39-г» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. № 1425-23-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Зінченко В.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 39-г»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

128. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.05.2012 р. 

№ 2013-29-VІ  в частині продовження терміну дії дозволу гр. Заєць 



 

51 

М.Д. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/19 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 11.05.2012 р. № 2013-29-VІ  в частині 

продовження терміну дії дозволу гр. Заєць М.Д. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. 

№ 975-15-VІІ  «Про надання дозволу гр. Качановській А.М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Надсонова, 12 та 

визнання не чинним рішення Ірпінської міської ради від 25.12.2014 р. 

№ 4545-63-VІ» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 975-15-VІІ  «Про надання 

дозволу гр. Качановській А.М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Надсонова, 12 та визнання не чинним рішення Ірпінської 

міської ради від 25.12.2014 р. № 4545-63-VІ»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

130. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 р. 

№ 1626-24-VІІ «Про надання гр. Дерзському В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Макаренко, 2-а» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 17.11.2016 р. № 1626-24-VІІ «Про надання 

гр. Дерзському В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Макаренко, 2-а»». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

131. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 р. 

№ 1179-20-VІІ «Про надання гр. Шведу В.Л. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 11» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 11.08.2016 р. № 1179-20-VІІ «Про надання 

гр. Шведу В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 11»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

132. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 р. 

№ 1309-21-VІІ «Про надання дозволу гр. Єременку Н.А. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 62-п та 

визнання не чинним рішення Ірпінської міської ради від 31.01.2013 р. 

№ 2845-40-VІ» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016 р. № 1309-21-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Єременку Н.А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 62-п та визнання не чинним рішення 

Ірпінської міської ради від 31.01.2013 р. № 2845-40-VІ»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

№ 1417-23-VІІ «Про надання дозволу гр. Степаненку М.М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Полтавська, 64/32» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 



 

53 

Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. № 1417-23-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Степаненку М.М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/32»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

134. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. 

№ 942-15-VІІ  «Про надання гр. Слюсаренко В.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 62» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 942-15-VІІ  «Про надання 

гр. Слюсаренко В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 62»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

135. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.06.2015 р. 

№ 5113-74-VІ  «Про дозвіл гр. Черкасенко О.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. 

Ірпінь, вул. Полтавська, 64/126 для будівництва індивідуального 

гаражу» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 25.06.2015 р. № 5113-74-VІ  «Про дозвіл гр. 

Черкасенко О.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/126 для 

будівництва індивідуального гаражу»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

136. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. 

№ 833-14-VІІ  «Про надання гр. Яковенку С.Я. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

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

вул. Соборна, 1-б» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 
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Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. № 833-14-VІІ  «Про надання 

гр. Яковенку С.Я. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-б»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

137. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.04.2015 р. 

№ 4982-71-VІ  «Про дозвіл гр. Гунько В.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. 

Ірпінь, вул. Варшавська (раніше Радянська), 93 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 29.04.2015 р. № 4982-71-VІ  «Про дозвіл гр. 

Гунько В.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Варшавська (раніше 

Радянська), 93 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

138. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.02.2015 р. 

№ 4753-67-VІ «Про дозвіл гр. Якименко О.О. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Донецька, 30-д» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 25.02.2015 р. № 4753-67-VІ «Про дозвіл гр. 

Якименко О.О. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

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

Донецька, 30-д»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

139. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 р. 

№ 1210-20-VІІ «Про надання дозволу ФОП Вовнянку В.Д. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (розміщення станції технічного обслуговування та 

ремонт автотранспортних засобів) в м. Ірпінь, вул. Гостомельське 

шосе, 3-б» 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 11.08.2016 р. № 1210-20-VІІ «Про надання 

дозволу ФОП Вовнянку В.Д. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення 

станції технічного обслуговування та ремонт автотранспортних засобів) 

в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 3-б»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

140. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. 

№ 871-14-VІІ «Про надання дозволу ТОВ «Перший столичний 

хлібозавод» на розміщення торговельного павільйону зблокованого із 

зупинкою громадського транспорту в м. Ірпінь по вул. 

Університетській (між садибами №30 та №32)» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. № 871-14-VІІ «Про надання 

дозволу ТОВ «Перший столичний хлібозавод» на розміщення 

торговельного павільйону зблокованого із зупинкою громадського 

транспорту в м. Ірпінь по вул. Університетській (між садибами №30 та 

№32)»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

141. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. 

№ 870-14-VІІ «Про надання дозволу ТОВ «Перший столичний 

хлібозавод» на розміщення торговельного павільйону в м. Ірпінь по 

вул. Миру (біля № 16)» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. № 870-14-VІІ «Про надання 

дозволу ТОВ «Перший столичний хлібозавод» на розміщення 

торговельного павільйону в м. Ірпінь по вул. Миру (біля № 16)»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

№ 1412-23-VІІ «Про надання ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАЇР» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(роздрібної торгівлі та комерційних послуг) в м. Ірпінь, вул. 

Грибоєдова, 15» 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. № 1412-23-VІІ «Про надання 

ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАЇР» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (роздрібної торгівлі та комерційних 

послуг) в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 15»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

143. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на одержання в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться 

в приватній власності громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., 

Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-е 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на одержання в 

комунальну власність територіальної громади міста Ірпінь земельної 

ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян Мартина 

П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-

е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

144. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на одержання в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться 

в приватній власності громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., 

Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на одержання в 

комунальну власність територіальної громади міста Ірпінь земельної 

ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян Мартина 

П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-

г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

145. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на одержання в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться 

в приватній власності громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., 

Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-е 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на одержання в 

комунальну власність територіальної громади міста Ірпінь земельної 

ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян Мартина 

П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-

е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

146. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на одержання в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться 

в приватній власності громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., 

Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на одержання в 

комунальну власність територіальної громади міста Ірпінь земельної 

ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян Мартина 

П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-

г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

147. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви ФОП Легкого Р.І. щодо продовження дії договору 

особистого строкового сервітуту на користування земельною ділянкою 

в м. Ірпінь по вул. Ак. З. Алієвої (біля перетину з вул. Слов’янська) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви ФОП Легкого 

Р.І. щодо продовження дії договору особистого строкового сервітуту на 

користування земельною ділянкою в м. Ірпінь по вул. Ак. З. Алієвої 

(біля перетину з вул. Слов’янська)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

148. 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”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

149. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 № 

1536-23-VII «Про поновлення ТОВ «Еталон-2009» договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна, 105-а» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 20.10.2016 № 1536-23-VII «Про поновлення 

ТОВ «Еталон-2009» договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 105-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

150. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Сарайли С.В. 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”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Сарайли С.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

151. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Моісєєву І.Б. 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”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Моісєєву І.Б. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

152. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Баксаляр І.Я. 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”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Баксаляр І.Я. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

153. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Осипенко Д.В. 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”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Осипенко Д.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

154. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кудіновій К.М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з індивідуального садівництва на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що 

розташована на території Ірпінської міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кудіновій 

К.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, що розташована на території 

Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

155. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кудіновій К.М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з індивідуального садівництва на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що 

розташована на території Ірпінської міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кудіновій 

К.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, що розташована на території 

Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

156. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кудіновій К.М. проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з індивідуального садівництва на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що 

розташована на території Ірпінської міської ради 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кудіновій 

К.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, що розташована на території 

Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

157. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-

технічної бази військової частини А3796 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази військової 

частини А3796». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

158. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Співаку В.М. на розміщення тимчасової 

споруди в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Співаку 

В.М. на розміщення тимчасової споруди в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную закрити сорок другу сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

ВИРІШИЛИ: закрити сорок другу сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

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

 

 
 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


