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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

20 червня  2018 р.                                                            м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 27 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Глиняний С. М. (поставив підпис в листі реєстрації) 

2.  Денисенко Ю. О. 

3.  Кобринець А. В.  

4.  Кухалейшвілі Л. Ю.  

5.  Мельничук Б. О. 

6.  Миронюк Ю. М.  

7.  Носков С. І. 

8.  Панасюк І. В.  

9.  Шевченко М. І.  

 

 

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

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

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

інформації. 

                  

       Головує на сесії Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

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

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 



 

 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про розгляд електронної петиції щодо створення центру соціальної підтримки 

дітей та сімей «Наші діти» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  
Про розгляд електронної петиції щодо створення пішохідного переходу на 

вул. Джерельна 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  

Про розгляд рішень місцевих Громадських слухань, що відбулися 27 травня 

2018 р. щодо планування розвитку території кварталів: «Заповідний», «Сокіл», 

«Ластівка», «Зоркий», «Потоки», «Гренада», «Мужеловський Б» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  

Про внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі культури в 

м.Ірпінь на 2018-2020 роки, затвердженої  рішенням Ірпінської міської ради від 

06.02.2018 року № 3182-47-VII 

 
Доповідач: Антонюк Є.П. – начальник відділу культури, національностей та 

релігій 

6.  
Про обмеження та заборону реалізації слабоалкогольних та алкогольних напоїв 

на території Ірпінського регіону в нічний час 

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

 
Питання фінансового управління 

Доповідач:Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 

7.  
Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання 

від 28.12.2017 р. № 3044-44-VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік» 

8.  
Про прийняття міжбюджетного трансферту з міського бюджету м.Буча на 

виконання делегованих повноважень в галузі охорони здоров’я на 2019 рік 

9.  

Про затвердження Програми сприяння діяльності органу Державної 

казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ і 

бюджетів м.Ірпеня Київської області на 2018 рік 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

10.  
Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та 

основних напрямків розвитку на 2019-2020 роки 

11.  
Про затвердження  Угод про внесення змін до договорів про  залучення коштів 

замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-

транспортної соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

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

12.  
Про надання дозволу  Комунальному підпримству "Управління житлово-

комунального господарства "Ірпінь" Ірпінської міської ради на передачу 

нежитлових приміщень 

13.  
Про надання дозволу  Комунальному виробничому підприємству громадського 

харчування  Ірпінської міської ради на відчуження транспортних засобів 

шляхом продажу на аукціоні на конкурсних засадах 

14.  

Про надання дозволу Комунальному підприємству «Управління житлово - 

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на укладання 

договору оренди комунального майна з Управлінням освіти і науки Ірпінської 

міської ради 

15.  
Про надання дозволу Комунальному закладу «Ірпінська центральна міська 

лікарня» Ірпінської міської ради на укладання договорів оренди комунального 

майна з Комунальним некомерційним підприємством «Ірпінський міський 



 

 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради 

16.  
Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути 

надані в оренду з конкурсу 

17.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії  з розгляду питань 

про надання в оренду комунального майна від 15.06.2018 №5/2018 

18.  
Про затвердження нового складу спостережної ради з реалізації Програми 

«Муніципальне житло м. Ірпеня» 

19.  
Про затвердження нового складу Інвестиційної ради з реалізації Програми 

розвитку спільної інвестиційної діяльності в м. Ірпінь «Інвестиційне 

партнерство» 

20.  
Про встановлення розміру орендної плати для орендарів Відділу культури, 

національностей та релігій Ірпінської міської ради у літній період 

21.  
Про затвердження протоколу засідання Інвестиційної ради з реалізації 

Програми розвитку спільної інвестиційної діяльності в м. Ірпінь «Інвестиційне 

партнерство» від 15.06.2018 №1 

22.  Про передачу квартири 

23.  
Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь 

квартиру №6 в будинку № 6-в/1 по вул. Лермонтова у м. Ірпінь 

24.  
Про надання дозволу комунальному закладу «Ірпінська центральна міська 

лікарня» на передачу нежитлового приміщення Гостомельській селищній раді 

за адресою: смт.Гостомель, вул.Свято-Покровська, 73 

 
Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

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

25.  
Про розгляд звернення замовника будівництва гр. Оверко І.І. щодо пайового 

внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь 

26.  
Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

27.  
Про надання гр. Андрейко Л.О. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі  договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання, 

водопостачання та каналізації 

28.  
Про надання гр. Шинкаренко О.А. в тимчасове користування  земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання  

29.  
Про надання гр. Скоріній І.М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання  

30.  
Про надання гр. Мельник О.М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання  

31.  
Про надання ОК «ЖБК «ЕДЕМ» в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання  

32.  
Про надання гр. Хомі В.С. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання  

33.  
Про надання гр. Грицюк О.І. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 

34.  Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та 



 

 

охороною земель територіальної громади м. Ірпінь 

35.  
Про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки на земельних 

торгах в м. Ірпінь, вул. Соборна, 154 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

36.  

Про надання дозволу гр. Левченко О.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. Житомирська, 34-г 

37.  

Про надання дозволу гр. Суваківській Ю. 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. Університетська, 27-г 

38.  

Про надання дозволу гр. Мережинській Г. Ю. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Київська, 34-в 

39.  
Про надання дозволу гр. Карапетяну А. К. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Героїв, 21 

40.  
Про надання дозволу гр. Дем’яненку О. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/102 

41.  
Про надання дозволу гр. Бондаренку С. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/93 

42.  
Про надання дозволу гр. Лізогуб Н. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/90 

43.  
Про надання дозволу гр. Сойнику О.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 8-а 

44.  
Про надання дозволу гр. Кисляку Ф. Ф. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 12-г 

45.  
Про надання дозволу гр. Ющак Л. М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 12-д 

46.  
Про надання дозволу гр. Шпиг В. О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 12-е 

47.  
Про надання дозволу приватному підприємству «С.А.М.» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Центральна, 12  

48.  

Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, згідно додатку №1 

49.  

Про надання дозволу комунально-побутовому підприємству 

«Теплоенергопостач» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури в  

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0,+154&entry=gmail&source=g


 

 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2-е 

50.  

Про надання дозволу комунальному підприємству «Служба захисту та 

лікування тварин» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (ветеринарна 

діяльність) м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-щ 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

51.  
Про затвердження гр. Кращенко Н.В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 85-а 

52.  
Про затвердження гр. Глущенку В.В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

53.  
Про затвердження гр. Кашубі Т.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

54.  
Про затвердження гр. Рудику В.Я. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Героїв, 8-к 

55.  
Про затвердження гр. Гунько В.П.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 93 

56.  
Про затвердження гр. Терещенку О.П.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

57.  
Про затвердження гр. Короті В.Г.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Лугова, 30/1 

58.  

Про затвердження гр. Кудіновій К.М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Ново-Оскольська, 3-

б 

59.  
Про затвердження гр. Милосердовій В.Д. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Київська, 66-л 

60.  
Про затвердження гр. Романчуку Г.К.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Лисенка, 27-а 

61.  
Про затвердження гр. Михновській Н. Я.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Чехова, 16-ж 

62.  
Про затвердження гр. Стельмаху Д.М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 85-в 

63.  
Про затвердження гр. Бітик Л.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Троїцька, 29-д 

64.  
Про затвердження гр. Остапчук О.М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь,  вул. Ак. З. Алієвої 

65.  Про затвердження  гр. Рогаві М.О.  проекту землеустрою та передачу земельної 

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+1-%D1%89&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+3-%D0%B1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+3-%D0%B1&entry=gmail&source=g


 

 

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

вул. Северинівська, 85-б 

66.  
Про затвердження  гр. Беренді О.А.   проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Грибоєдова 

67.  
Про затвердження гр. Фортуні О. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/150 

68.  
Про затвердження гр. Полевику С.Л. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/129 

69.  
Про затвердження гр. Брегадзе Д.М.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь,  вул. Полтавська, 64/11 

70.  
Про затвердження гр. Стафійчук Т.В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Київська, 46-б 

71.  
Про затвердження гр. Глущенко В.П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь,  вул. Українська, 3-ж 

72.  
Про затвердження гр. Пархоменку О. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Лисенка, 31-а 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧУ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

73.  

Про затвердження гр. Ковальчуку О.В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. 8 Березня, 17-а 

74.  

Про затвердження гр. Сторчак О. 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, пров. Героїв, 3 

75.  

Про затвердження гр. Пантелеймонову Д. О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі 

(на місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Гончара, 2 

76.  

Про затвердження гр. Лесь С. О. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

22-а 

77.  

Про затвердження гр. Кавасіну В.О. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Озерна, 51/2 

78.  Про затвердження громадянам Гайдук Т.Г. та Вашуленко О.Л. 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. Мечнікова, 102 

79.  

Про затвердження громадянам Пустовіт О. Г. та Ахмедовій Т. А. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, пров. 2 Український, 5 

80.  

Про затвердження громадянам Панченку М.І. та Панченку М.М. 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, провул. Малишка, 4 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ 

ЗМІНЮЄТЬСЯ 

81.  

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

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої  змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

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

Тургенівська, 2   

82.  

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

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на  будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 116 

83.  

Про затвердження гр. Страховському А.А.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на  будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 109-б 

84.  

Про затвердження гр. Ковалю Р.М.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки яка перебуває в користування на умовах оренди  цільове 

призначення якої  змінюється з будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на  будівництво і обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, 1-б 

85.  

Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на  будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, 

вул. Ново-Оскольська, 6-е 

86.  

Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.   проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на  будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торговельно-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-ж 

87.  
Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.   проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

https://maps.google.com/?q=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+6-%D0%B5&entry=gmail&source=g


 

 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на  будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торговельно-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-д 

88.  

Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.   проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на  будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торговельно-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-б 

89.  

Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.   проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на  будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торговельно-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-в 

90.  

Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.   проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на  будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торговельно-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-г 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

91.  

Про надання дозволу ФОП Золотарьову П.Г. на укладання договору про 

встановлення  особистого строкового сервітуту для провадження 

підприємницької діяльності в м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, напроти 

буд. 18-д 

92.  
Про надання дозволу ФОП Родченко С.В. на укладання договору про 

встановлення  особистого строкового сервітуту для провадження 

підприємницької діяльності в м. Ірпінь, вул. Соборна (парк «Дубки») 

 ДОЗВІЛ НА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

93.  
Про надання ФОП Кулієву Н.Т.о. дозволу на викуп земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 6-г 

94.  
Про надання  дозволу ФОП Шабатин І.Є. на викуп земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Грибоєдова 

 ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

95.  
Про припинення дії  договору оренди та передачу у власність земельної ділянки 

гр. Кукушкіну К.М. в м. Ірпінь, вул. Українська, 43-б 

96.  
Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту ФОП 

Демченку А.В. в м. Ірпінь, вул. Соборна (біля буд. № 183) 

97.  
Про припинення КП «Контроль благоустрою міста» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої 

 ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

98.  
Про поновлення ФОП Цвіцінському Ю.Я. договору оренди земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. 10-Лінія, 12 

99.  

Про поновлення ТОВ «НГК Силові системи» договору оренди земельної 

ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (обслуговування виробничої бази) в м. Ірпінь, вул. Покровська, 

1-і 



 

 

100.  

Про поновлення ТОВ «НТ-Альянс» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

101.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 р. №2159-

32-VІI «Про надання  дозволу гр. Зарецькому Б.С. на  розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-в» 

102.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.11.2017 року № 

2915-43-VІІ «Про надання дозволу гр. Трифонову Ю. Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

садівництва в м. Ірпінь, с/т «Перемога», вул. Абрикосова, 78» 

103.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.03.2017 року № 

2042-30-VІІ  «Про надання дозволу гр. Васєкіній О. В. на  озроблення  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, пров. І Український, 5-б»    

 ПРО ВІДМОВУ 

104.  

Про розгляд заяви ФОП Ляхович Н.М. щодо продовження дії договору 

особистого строкового сервітуту на користування земельною ділянкою в м. 

Ірпінь по вул.  Соборній, 120-а  

105.  

Про розгляд заяви  гр. Півторак І.В. щодо  затвердження проекту землеустрою 

та передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Чехова, 26-а 

106.  
Про розгляд заяв громадян на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М.М. – начальник відділу містобудування та архітектури 

107.  Про затвердження детального плану території по вул. Соборна, 152 в м.Ірпінь  

108.  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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+26-%D0%B0&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+26-%D0%B0&entry=gmail&source=g


 

 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

Виступав Мельничук Б. О. – депутат міської ради, який не був зареєстрований. 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

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» - 4 
 

Залишив засідання Чайка Г. Г.  

Загальний склад депутатів – 26. 
 

 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо створення центру соціальної 

підтримки дітей та сімей «Наші діти» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо створення центру соціальної підтримки дітей та сімей «Наші 

діти»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо створення пішохідного переходу 

на вул. Джерельна 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо створення пішохідного переходу на вул. Джерельна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про розгляд рішень місцевих Громадських слухань, що відбулися 27 

травня 2018 р. щодо планування розвитку території кварталів: 

«Заповідний», «Сокіл», «Ластівка», «Зоркий», «Потоки», «Гренада», 

«Мужеловський Б» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд рішень місцевих 

Громадських слухань, що відбулися 27 травня 2018 р. щодо планування 

розвитку території кварталів: «Заповідний», «Сокіл», «Ластівка», 

«Зоркий», «Потоки», «Гренада», «Мужеловський Б»». 



 

 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі культури в 

м.Ірпінь на 2018-2020 роки, затвердженої  рішенням Ірпінської міської 

ради від 06.02.2018 року № 3182-47-VII 
 

  Доповідач: Антонюк Є.П. – начальник відділу культури, національностей 

та релігій 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Комплексної 

програми розвитку галузі культури в м.Ірпінь на 2018-2020 роки, 

затвердженої  рішенням Ірпінської міської ради від 06.02.2018 року № 

3182-47-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про обмеження та заборону реалізації слабоалкогольних та алкогольних 

напоїв на території Ірпінського регіону в нічний час 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про обмеження та заборону 

реалізації слабоалкогольних та алкогольних напоїв на території 

Ірпінського регіону в нічний час». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII 

скликання від 28.12.2017 р. № 3044-44-VII «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2018 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 44-ї 

сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 28.12.2017 р. № 3044-44-

VII «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2018 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про прийняття міжбюджетного трансферту з міського бюджету м.Буча 

на виконання делегованих повноважень в галузі охорони здоров’я на 

2019 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття міжбюджетного 

трансферту з міського бюджету м.Буча на виконання делегованих 

повноважень в галузі охорони здоров’я на 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 



 

 

 

9.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння діяльності органу Державної 

казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ 

і бюджетів м.Ірпеня Київської області на 2018 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми сприяння 

діяльності органу Державної казначейської служби України в 

казначейському обслуговуванні установ і бюджетів м.Ірпеня Київської 

області на 2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік 

та основних напрямків розвитку на 2019-2020 роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та основних напрямків 

розвитку на 2019-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про затвердження  Угод про внесення змін до договорів про  залучення 

коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження  Угод про 

внесення змін до договорів про  залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  Комунальному підпримству "Управління житлово-

комунального господарства "Ірпінь" Ірпінської міської ради на передачу 

нежитлових приміщень 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу  Комунальному 

підпримству "Управління житлово-комунального господарства "Ірпінь" 

Ірпінської міської ради на передачу нежитлових приміщень». 
 



 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному виробничому підприємству 

громадського харчування  Ірпінської міської ради на відчуження 

транспортних засобів шляхом продажу на аукціоні на конкурсних 

засадах 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу  Комунальному 

виробничому підприємству громадського харчування  Ірпінської міської 

ради на відчуження транспортних засобів шляхом продажу на аукціоні 

на конкурсних засадах». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному підприємству «Управління житлово 

- комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

укладання договору оренди комунального майна з Управлінням освіти і 

науки Ірпінської міської ради 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Комунальному 

підприємству «Управління житлово - комунального господарства 

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на укладання договору оренди 

комунального майна з Управлінням освіти і науки Ірпінської міської 

ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному закладу «Ірпінська центральна 

міська лікарня» Ірпінської міської ради на укладання договорів оренди 

комунального майна з Комунальним некомерційним підприємством 

«Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Ірпінської міської ради 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Комунальному 

закладу «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради на 

укладання договорів оренди комунального майна з Комунальним 

некомерційним підприємством «Ірпінський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  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 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

питань про надання в оренду комунального майна від 15.06.2018 

№5/2018 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження протоколу 

засідання конкурсної  комісії  з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна від 15.06.2018 №5/2018». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу спостережної ради з реалізації 

Програми «Муніципальне житло м. Ірпеня» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження нового складу 

спостережної ради з реалізації Програми «Муніципальне житло м. 

Ірпеня»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу Інвестиційної ради з реалізації 

Програми розвитку спільної інвестиційної діяльності в м. Ірпінь 

«Інвестиційне партнерство» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження нового складу 

Інвестиційної ради з реалізації Програми розвитку спільної інвестиційної 

діяльності в м. Ірпінь «Інвестиційне партнерство»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру орендної плати для орендарів Відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради у літній 

період 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про встановлення розміру орендної 

плати для орендарів Відділу культури, національностей та релігій 



 

 

Ірпінської міської ради у літній період». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання Інвестиційної ради з реалізації 

Програми розвитку спільної інвестиційної діяльності в м. Ірпінь 

«Інвестиційне партнерство» від 15.06.2018 №1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколу 

засідання Інвестиційної ради з реалізації Програми розвитку спільної 

інвестиційної діяльності в м. Ірпінь «Інвестиційне партнерство» від 

15.06.2018 №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про передачу квартири 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу квартири». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. 

Ірпінь квартиру №6 в будинку № 6-в/1 по вул. Лермонтова у м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Ірпінь квартиру №6 в будинку № 6-

в/1 по вул. Лермонтова у м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному закладу «Ірпінська центральна 

міська лікарня» на передачу нежитлового приміщення Гостомельській 

селищній раді за адресою: смт.Гостомель, вул.Свято-Покровська, 73 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 

закладу «Ірпінська центральна міська лікарня» на передачу нежитлового 

приміщення Гостомельській селищній раді за адресою: смт.Гостомель, 

вул.Свято-Покровська, 73». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовника будівництва гр. Оверко І.І. щодо 



 

 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

Оверко І. І. – депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовника 

будівництва гр. Оверко І.І. щодо пайового внеску в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури 

щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовників 

будівництва об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Андрейко Л.О. в тимчасове користування  земельної 

ділянки на підставі  договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання, водопостачання та каналізації 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Андрейко Л.О. в 

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання, 

водопостачання та каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Шинкаренко О.А. 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”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

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



 

 

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Скоріній І.М. 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”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Скоріній І.М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Мельник О.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”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Мельник О.М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання ОК «ЖБК «ЕДЕМ» 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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ОК «ЖБК «ЕДЕМ» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Хомі В.С. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 
 

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

міста» 
 



 

 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Хомі В.С. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Грицюк О.І. 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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Грицюк О.І. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про самоврядний контроль за 

використанням та охороною земель територіальної громади м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

самоврядний контроль за використанням та охороною земель 

територіальної громади м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки на 

земельних торгах в м. Ірпінь, вул. Соборна, 154 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження умов продажу 

права оренди земельної ділянки на земельних торгах в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 154». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Левченко О.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. Житомирська, 34-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0,+154&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0,+154&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0,+154&entry=gmail&source=g


 

 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Левченко 

О.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. Житомирська, 

34-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Суваківській Ю. 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. Університетська, 27-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Суваківській Ю. 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. Університетська, 27-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мережинській Г. Ю. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 34-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Мережинській Г. Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Київська, 34-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Карапетяну А. К. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Героїв, 21 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Карапетяну 

А. К. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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



 

 

вул. Героїв, 21». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дем’яненку О. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/102 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Дем’яненку 

О. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/102». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/93 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Бондаренку 

С. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/93». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Лізогуб Н. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/90 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Лізогуб Н. 

В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/90». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сойнику О.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 8-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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



 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сойнику 

О.О. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Ярославська, 8-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кисляку Ф. Ф. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 12-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кисляку Ф. 

Ф. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

провул. Гнатюка, 12-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ющак Л. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 12-д 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ющак Л. М. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

провул. Гнатюка, 12-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Шпиг В. О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 12-е 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Шпиг В. О. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Гнатюка, 12-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу приватному підприємству «С.А.М.» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Центральна, 12 
 



 

 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу приватному 

підприємству «С.А.М.» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 

Центральна, 12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, 

провул. Гнатюка, згідно додатку №1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПАТ 

«Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунально-побутовому підприємству 

«Теплоенергопостач» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 

технічної інфраструктури в  м. Ірпінь, вул. Миру, 2-е 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунально-

побутовому підприємству «Теплоенергопостач» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури в  м. Ірпінь, вул. 

Миру, 2-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Служба захисту та 

лікування тварин» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва 

та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги (ветеринарна діяльність) м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-щ 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+1-%D1%89&entry=gmail&source=g


 

 

 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Служба захисту та лікування тварин» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги (ветеринарна діяльність) 

м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-щ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кращенко Н.В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Северинівська, 85-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кращенко Н.В.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 85-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Глущенку В.В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Українська, 3-м 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Глущенку В.В.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кашубі Т.В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Українська, 3-к 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кашубі Т.В.  

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+1-%D1%89&entry=gmail&source=g


 

 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Рудику В.Я. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Героїв, 8-к 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Рудику В.Я. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Героїв, 8-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гунько В.П.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

вул. Варшавська, 93 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гунько В.П.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 93». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Терещенку О.П.  проекту землеустрою та передачу 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Терещенку 

О.П.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Короті В.Г.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 



 

 

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

Лугова, 30/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Короті В.Г.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Лугова, 30/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кудіновій К.М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Ново-Оскольська, 3-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кудіновій 

К.М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Ново-Оскольська, 3-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Милосердовій В.Д. проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

м. Ірпінь,  вул. Київська, 66-л 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Милосердовій 

В.Д. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в м. Ірпінь,  вул. Київська, 66-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Романчуку Г.К.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Лисенка, 27-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Романчуку 

https://maps.google.com/?q=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+3-%D0%B1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+3-%D0%B1&entry=gmail&source=g


 

 

Г.К.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Лисенка, 27-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Михновській Н. Я.  проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Чехова, 16-ж 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Михновській 

Н. Я.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Чехова, 16-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стельмаху Д.М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 85-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Стельмаху 

Д.М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 85-

в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бітик Л.С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Троїцька, 29-д 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бітик Л.С. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Троїцька, 29-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Остапчук О.М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Ак. З. Алієвої 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 



 

 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Остапчук О.М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Ак. З. Алієвої». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження  гр. Рогаві М.О.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 85-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження  гр. Рогаві М.О.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Северинівська, 85-

б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про затвердження  гр. Беренді О.А.   проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Грибоєдова 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження  гр. Беренді О.А.  

 проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Грибоєдова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Фортуні О. М. проекту землеустрою та передачу 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Фортуні О. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Полевику С.Л. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/129 
 



 

 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Полевику С.Л. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Брегадзе Д.М.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Полтавська, 64/11 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Брегадзе Д.М.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Полтавська, 

64/11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стафійчук Т.В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Київська, 46-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Стафійчук 

Т.В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Київська, 46-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

71.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Глущенко В.П. проекту землеустрою та передачу 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Глущенко В.П. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пархоменку О. О. проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 



 

 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 31-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пархоменку О. 

О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 31-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ковальчуку О.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового  будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 17-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ковальчуку 

О.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель  і споруд  в 

м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 17-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сторчак О. 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, пров. Героїв, 3 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сторчак О. 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, пров. Героїв, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пантелеймонову Д. О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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



 

 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Пантелеймонову Д. О. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Гончара, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лесь С. О. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Багірова, 22-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Лесь С. О. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Багірова, 22-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кавасіну В.О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 51/2 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кавасіну В.О. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 51/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

78.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Гайдук Т.Г. та Вашуленко О.Л. 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. 



 

 

Мечнікова, 102 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Гайдук Т.Г. та Вашуленко О.Л. 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. Мечнікова, 102». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Пустовіт О. Г. та Ахмедовій Т. А. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

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

Український, 5 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Пустовіт О. Г. та Ахмедовій Т. А. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, пров. 2 Український, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Панченку М.І. та Панченку М.М. 

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, 

провул. Малишка, 4 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Панченку М.І. та Панченку М.М. 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, провул. Малишка, 4». 
 



 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Анопко Г. В.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої  змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Анопко Г. В.  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої  змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

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

2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Савченку В. В.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на  будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 116 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Савченку В. В.  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на  

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 116». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Страховському А.А.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на  будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 109-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

Страховський А. А. – депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо 

наявного у нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Страховському А.А.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 



 

 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на  будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 109-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ковалю Р.М.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки яка перебуває в користування на умовах 

оренди  цільове призначення якої  змінюється з будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на  будівництво і 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, 1-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ковалю Р.М.  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки яка перебуває в 

користування на умовах оренди  цільове призначення якої  змінюється з 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на  

будівництво і обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, 

1-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на  будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-е 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скрипнікову 

О.А.  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на  

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.   проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на  будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торговельно-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

https://maps.google.com/?q=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+6-%D0%B5&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+6-%D0%B5&entry=gmail&source=g


 

 

Оскольська, 6-ж 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скрипнікову 

О.А.   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на  

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торговельно-розважальної та ринкової інфраструктури в м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

87.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.   проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на  будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торговельно-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-ж 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скрипнікову 

О.А.   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на  

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торговельно-розважальної та ринкової інфраструктури в м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

88.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.   проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на  будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торговельно-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скрипнікову 

О.А.   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на  



 

 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торговельно-розважальної та ринкової інфраструктури в м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

89.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.   проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на  будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торговельно-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скрипнікову 

О.А.   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на  

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торговельно-розважальної та ринкової інфраструктури в м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скрипнікову О.А.   проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на  будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торговельно-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скрипнікову 

О.А.   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на  

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торговельно-розважальної та ринкової інфраструктури в м. 

Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

91.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Золотарьову П.Г. на укладання договору про 

встановлення  особистого строкового сервітуту для провадження 

підприємницької діяльності в м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 

напроти буд. 18-д 
 



 

 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП 

Золотарьову П.Г. на укладання договору про встановлення  особистого 

строкового сервітуту для провадження підприємницької діяльності в м. 

Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, напроти буд. 18-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

92.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Родченко С.В. на укладання договору про 

встановлення  особистого строкового сервітуту для провадження 

підприємницької діяльності в м. Ірпінь, вул. Соборна (парк «Дубки») 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Родченко 

С.В. на укладання договору про встановлення  особистого строкового 

сервітуту для провадження підприємницької діяльності в м. Ірпінь, вул. 

Соборна (парк «Дубки»)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

93.  СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Кулієву Н.Т.о. дозволу на викуп земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Кулієву Н.Т.о. 

дозволу на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

94.  СЛУХАЛИ: Про надання  дозволу ФОП Шабатин І.Є. на викуп земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Грибоєдова 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання  дозволу ФОП Шабатин 

І.Є. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

95.  СЛУХАЛИ: Про припинення дії  договору оренди та передачу у власність земельної 

ділянки гр. Кукушкіну К.М. в м. Ірпінь, вул. Українська, 43-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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



 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії  договору 

оренди та передачу у власність земельної ділянки гр. Кукушкіну К.М. в 

м. Ірпінь, вул. Українська, 43-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

96.  СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту ФОП 

Демченку А.В. в м. Ірпінь, вул. Соборна (біля буд. № 183) 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору 

особистого строкового сервітуту ФОП Демченку А.В. в м. Ірпінь, вул. 

Соборна (біля буд. № 183)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

97.  СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Контроль благоустрою міста» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП «Контроль 

благоустрою міста» дії договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. З. Алієвої». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

98.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Цвіцінському Ю.Я. договору оренди земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. 10-Лінія, 12 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Цвіцінському 

Ю.Я. договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 10-Лінія, 12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

99.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «НГК Силові системи» договору оренди земельної 

ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування виробничої 

бази) в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-і 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «НГК Силові 

системи» договору оренди земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 



 

 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(обслуговування виробничої бази) в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-і». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «НТ-Альянс» договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «НТ-Альянс» 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 р. 

№2159-32-VІI «Про надання  дозволу гр. Зарецькому Б.С. на  

розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки 

у власність для будівництва і  обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 28-в» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 27.04.2017 р. №2159-32-VІI «Про надання  

дозволу гр. Зарецькому Б.С. на  розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення  земельної ділянки у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-в»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.11.2017 року 

№ 2915-43-VІІ «Про надання дозволу гр. Трифонову Ю. Г. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в м. Ірпінь, с/т «Перемога», вул. 

Абрикосова, 78» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 30.11.2017 року № 2915-43-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Трифонову Ю. Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в м. 

Ірпінь, с/т «Перемога», вул. Абрикосова, 78»». 
 



 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.03.2017 року 

№ 2042-30-VІІ  «Про надання дозволу гр. Васєкіній О. В. на  озроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, пров. І Український, 5-б» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 30.03.2017 року № 2042-30-VІІ  «Про 

надання дозволу гр. Васєкіній О. В. на  озроблення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, пров. І Український, 5-б»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви ФОП Ляхович Н.М. щодо продовження дії договору 

особистого строкового сервітуту на користування земельною ділянкою в 

м. Ірпінь по вул.  Соборній, 120-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви ФОП Ляхович 

Н.М. щодо продовження дії договору особистого строкового сервітуту на 

користування земельною ділянкою в м. Ірпінь по вул.  Соборній, 120-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви  гр. Півторак І.В. щодо  затвердження проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м.Ірпінь, вул. Чехова, 26-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви  гр. Півторак І.В. 

щодо  затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м.Ірпінь, вул. Чехова, 26-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно додатку №1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів   
 

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+26-%D0%B0&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+26-%D0%B0&entry=gmail&source=g


 

 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107.  СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території по вул. Соборна, 152 в 

м.Ірпінь 
 

  Доповідач: Сапон М.М. – начальник відділу містобудування та 

архітектури 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження детального плану 

території по вул. Соборна, 152 в м.Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 

 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую п’ятдесят другу сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 
 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


