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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

27 листопада  2018 р.                                                        м. Ірпінь 
 

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 23 депутати 
 

Відсутні:  

1.  Глиняний С. М.  

2.  Денисенко Ю. О. 

3.  Карпенко Б. В.  

4.  Кобринець А. В.  

5.  Кухалейшвілі Л. Ю.  

6.  Мельничук Б. О.  

7.  Молчанов В. В. 

8.  Нелюбин В. Л.  

9.  Носков С. І.  

10.  Олійник О. В.  

11.  Слюсаренко Б. О.  

12.  Страховський А. А. 

13.  Чайка Г. Г.  

 

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

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

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

інформації. 

                  

       Головує на сесії виконуючий обов’язки Ірпінського міського голови Попсуй 

Анастасія Вікторівна. 

              

       Лічильна комісія:       Король Петро Петрович, 

 

                                            Пащинський Олександр Сергійович, 

 

                                           Літвинов Андрій Вікторович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 22,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

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

та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  
Про розгляд електронної петиції щодо благоустрою прибудинкової території з 

дитячим майданчиком ЖК «Алфавіт» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  
Про розгляд електронної петиції щодо ремонту відрізку дороги по вул.Лермонтова та 

вул.Чехова (від вул. Пушкінської до вул. Виговського) 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  
Про розгляд електронної петиції щодо пішохідного переходу по вул. Григорія 

Сковороди, 11 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  Про розгляд електронної петиції щодо безкоштовних груп продовженого дня 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

7.  

Про внесення змін до Програми забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення підприємств, установ, 

організацій і їх трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок у соціально 

- економічний та культурний розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 рр. 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

8.  
Про внесення змін до програми «Поводження з безпритульними тваринами в місті 

Ірпінь на 2017 – 2020 роки» 

 Доповідач: Мурга І.В. – начальник КП «Служба захисту та лікування тварин» 

9.  
Про внесення змін до додатку до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2017-2021 роки 

 Доповідач: Кременчук В.В.- начальник відділу ККМЗ та ФСР 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового  управління 

10.  
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету  м.Ірпінь за 9 місяців 2018 

року 

11.  
Про внесення змін до рішення 44-ої сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 

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

12.  
Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради VII скликання від 01.03.2018 р. 

№3252-48-VII «Про затвердження міської цільової програми "Громадський бюджет 

міста Ірпінь на 2018-2020 роки" 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О.А.- начальник управління освіти і науки 

13.  
Про затвердження у новій редакції Статуту Ірпінського навчально-виховного 

об’єднання «Ірпінський ліцей інноваційних технологій  –  Мала академія наук» 

Ірпінської міської ради Київської області 

14.  Про внесення змін до міської програми «Підтримка» на 2018-2020 роки  

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

16.  
Про затвердження у новій редакції місцевої Програми  навчання дітей плаванню в 

м.Ірпені на 2015 - 2018 роки  

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
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17.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії з розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 16 листопада 2018 року №7/2018 

18.  
Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Ірпінь світлодіодних світильників 

19.  
Про  затвердження нового складу конкурсної комісії з конкурсного відбору експертів 

щодо проведення незалежної оцінки комунального майна 

20.  
Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Ірпінь котельні за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4Д 

21.  
Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Ірпінь котельні за адресою: м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди, 11/5 

22.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Служба захисту та лікування 

тварин» Ірпінської міської ради Київської області в новій редакції 

23.  Про  внесення змін до фінансових планів за 2018 рік 

24.  
Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь квартир в 

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

25.  
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення –вуличного 

комітету вулиці  Східна від вулиці Гагаріна до вулиці Шевченка 

26.  Про передачу основних засобів 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління праці 

 та соціального захисту населення 

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

28.  
Про внесення змін до Додатку до Програми матеріально-технічного забезпечення 

діяльності управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради 

на 2018 - 2019 роки 

 
Питання служби у справах дітей та сім’ї 

Доповідач: Терещенко А.І. – начальник служби у справах дітей та сім’ї 

29.  
Про внесення змін до Додатку №1 та Додатку №2 Міської комплексної програми 

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

30.  
Про внесення змін до Додатку №1 та Додатку №2 Міської комплексної програми 

«Молодь Приірпіння» на 2016-2020 роки 

 

Питання відділу з питань надзвичайних ситуацій,  

оборонної та мобілізаційної роботи 

Доповідач: Костюк О.О. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,  

оборонної та мобілізаційної роботи 

31.  

Про внесення змін до місцевої Програми «Реалізації заходів щодо виконання Законів 

України «Про оборону України»,  «Про військовий обов’язок та військову службу», 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки» 

32.  
Про внесення змін в «Місцеву програму запобігання та ліквідації  надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру чи терористичних проявів у місті 

Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки» 

 
Питання КП «Муніципальна варта» 

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

33.  
Про внесення змін до Програми «Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання Ірпінської міської 

ради  №1720-26-VII від 22 грудня 2016 року 

34.  
Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових на території м. Ірпеня 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 
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35.  
Про надання гр. Прохору В. Ф. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж  газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 5 А 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

36.  
Про надання дозволу гр. Брижко А. І. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

37.  
Про надання дозволу гр. Сергієнко Г. І. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

38.  
Про надання дозволу гр. Левченко Г. 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. Київська, 42-в 

39.  
Про надання дозволу гр. Костишину А. М. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 4-а 

40.  
Про надання дозволу гр. Журавському О. П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в 

м. Ірпінь, вул. Героїв, 10-б 

41.  
Про надання дозволу гр. Левченку А. Л. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Київська, 42-а 

42.  
Про надання дозволу гр. Діденку А. В. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-з 

43.  

Про надання дозволу Комунальному підприємству «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

будівництва і обслуговування паркингів та автостоянок на землях житлової та 

громадської забудови в м. Ірпінь по вул. Мечнікова 

44.  
Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної документації 

щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Висока, 10-а 

45.  

Про надання ФОП Берегелі Р. П. дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

пров. Лермонтова 

46.  

Про надання дозволу Ірпінському спортивно-технічному клубу ТСО України на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться  в постійному 

користуванні   в м. Ірпінь, вул. Київська, 79 

47.  
Про надання дозволу ТОВ «Валентина» на виготовлення технічної документації  із 

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

місцевості), яка знаходиться  в постійному користуванні в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

48.  
Про затвердження гр. Пукішу І. В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. 8 Березня, 7-б 

49.  
Про затвердження гр. Поліщук О. Г. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Лугова, 32-л 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧУ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

50.  

Про затвердження гр. Поліванову В. В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 16-а 

51.  

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

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Озерна, 55  

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

52.  

Про затвердження гр. Пікулику О. Б.  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. Соборна, 122-а 

53.  

Про затвердження гр. Журбенко Л. 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. Пушкінська, 21 

54.  

Про затвердження гр. Демчишину Д. Д. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво  і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь, вул. Виговського, 9-а 

55.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

облаштування дитячого майданчику (землі загального користування) в м. Ірпінь,  вул. 

Київська, 28-ж та передачу в постійне користування відділу культури, національностей 

та релігій Ірпінської міської ради 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

56.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 17.11.2016 року №1641-24-

VІІ  «Про надання дозволу  громадянам на  розроблення проектів землеустрою щодо   

відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора Антонова, згідно додатку № 1»  

57.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.05.2012 року №2013-29-VІ 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/19 

58.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 07.09.2017 року №2585-39-

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

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

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

59.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 07.09.2017 року №2578-39-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Кармаліті Ю. О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/10» 

60.  
Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.09.2017 року №2656-40-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Компанець С. С. на розроблення проекту землеустрою 
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щодо   відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

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

61.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.06.2013 року №3319-45-VІ  

в частині продовження терміну  дії  дозволу гр. Лідовій Г. Д. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

вул. Ново-Оскольська, 8-а 

62.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 07.09.2017 року №2579-39-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Оголенко Н. Б. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/62» 

63.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 07.09.2017 року №2580-39-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Павленку В. М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/1» 

64.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.09.2017 року №2659-40-

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

щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і обслуговування 

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

вул. Львівська, 22-а» 

65.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року №2478-36-

VІІ «Про надання гр. Тиліпському В. П. дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 53-б» 

66.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.08.2018 року №4159-56-

VІІ  «Про надання гр. Бондарєвій О. С. земельної ділянки в оренду  для  будівництва і 

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

вул. 74 Стрілецької дивізії, 3 »   

67.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року №2783-42-

VІІ  «Про надання дозволу ФОП Корчевській В. М.  дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі ( на місцевості) будівництва та обслуговування будівель торгівлі  в м. Ірпінь, 

вул. Северинівська, 1-б» 

68.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року №2418-36-

VІІ «Про надання дозволу гр. Рудавці Є. Є. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/19 та  визнання не чинним пункту 14 

додатку № 1 до рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року №1641-24-VІІ» 

69.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 22.12.2016 року №1746-26-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Дворецькому Е. Є. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/23»  

70.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 22.12.2016 року №1745-26-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Кадун Н. М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/2» 

71.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 15.09.2016 року №1292-21-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Гуменюку В. Є. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 41»   
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72.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 20.10.2016 року №1430-23-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Братікову В. 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. І. Франка, 4»    

73.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року №2754-42-

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

відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і обслуговування житлового   

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

74.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року №1913-28-

VІІ «Про надання дозволу гр. Саченко О. К. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 21-в» 

75.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року №2420-36-

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

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-в» 

76.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року №2762-42-

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Героїв, 46-е» 

77.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 17.11.2016 року №1639-24-

VІІ «Про надання дозволу гр. Герасевич У. 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. Ф. 

Кричевського, 27»    

78.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року №2765-42-

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

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

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

79.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 р. №1622-24-VIІ 

«Про надання дозволу гр. Власюк Н. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 96-а» 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

80.  
Про надання дозволу ФОП Івасюку І. М. на розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в м. Ірпінь (парк «Перемога») згідно додатку 

№ 1 

81.  
Про надання дозволу ФОП Королю П. Ю. на розміщення двох тимчасових споруд 

зблокованих з автобусними зупинками для  провадження підприємницької діяльності в 

м. Ірпінь по вул. Університетській 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

82.  
Про поновлення ФОП Тороповій І. В. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 101-б 

83.  
Про поновлення ФОП Ладченко О. М. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (торговельний павільйон) в м. Ірпінь, 

вул. Соборна (зупинка «Парк») 

84.  
Про поновлення ФОП Лучковій Н. М. договору оренди земельної ділянки для 

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

Авіаконструктора Антонова, 3-г 

85.  
Про поновлення ФОП Вихристенко І. О. договору оренди земельної ділянки для 

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



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         9 
 

Антонова, 9-в 

86.  
Про поновлення гр. Кривню О. М. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 

25-е 

87.  
Про надання гр. Блбулян Т. В. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-л 

88.  
Про надання  ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» земельної ділянки в оренду для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі  в м. Ірпінь, вул. Центральна, 2 

89.  
Про надання  автокооперативу «Берізка» земельної ділянки в оренду для колективного 

гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Полтавська-Северинівська 

 ДОЗВІЛ НА ВИКУП 

90.  
Про продаж гр. Кубечко О. В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Багірова, 1-а 

91.  
Про продаж ТОВ «Агрофарм» земельної ділянки  несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 113-а 

92.  
Про продаж ТОВ «Натур +» земельної ділянки несільськогосподарського призначення, 

яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Центральна, 113-б 

93.  
Про продаж ФОП Саркісян Ю. А. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 2-а 

94.  
Про надання згоди ФОП Лянній Г.П. на розстрочення платежу за придбання земельної 

ділянки, яка знаходиться в м. Ірпінь вул. Северинівська,150-а  

 ПРО ВІДМОВУ 

95.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

96.  
Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на укладання договору особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Полтавська, 66 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

97.  
Про надання Садовому кооперативу «Берізка» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Незалежності 

98.  Різне 

 

 
 

 

Король П. П.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Пащинського О. С.  

Секретарем лічильної комісії обрано – Короля П. П.  
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

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

апарату ради та її виконавчого комітету 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін в 

структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого 

комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо благоустрою прибудинкової 

території з дитячим майданчиком ЖК «Алфавіт» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

благоустрою прибудинкової території з дитячим майданчиком ЖК 

«Алфавіт»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо ремонту відрізку дороги по вул.  

Лермонтова та вул. Чехова (від вул. Пушкінської до вул. Виговського) 
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  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

ремонту відрізку дороги по вул. Лермонтова та вул. Чехова (від 

вул. Пушкінської до вул. Виговського)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо пішохідного переходу по вул. 

Григорія Сковороди, 11 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

пішохідного переходу по вул. Григорія Сковороди, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо безкоштовних груп продовженого 

дня 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

безкоштовних груп продовженого дня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення заходів, пов’язаних з 

відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення 

підприємств, установ, організацій і їх трудових колективів, окремих 

громадян за вагомий внесок у соціально - економічний та культурний 

розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 

2016-2020 рр. 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення підприємств, установ, 

організацій і їх трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок 

у соціально - економічний та культурний розвиток міста Ірпеня та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми «Поводження з безпритульними 

тваринами в місті Ірпінь на 2017 – 2020 роки» 
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  Доповідач: Мурга І.В. – начальник КП «Служба захисту та лікування 

тварин» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до програми 

«Поводження з безпритульними тваринами в місті Ірпінь на 2017 – 2020 

роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до додатку до Програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2021 роки 
 

  Доповідач: Кременчук В.В.- начальник відділу ККМЗ та ФСР 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до додатку до 

Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

місяців 2018 року 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету  м.Ірпінь за 9 місяців 2018 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 44-ої сесії Ірпінської міської ради VII 

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

Ірпінь на 2018 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

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

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради VII скликання від 

01.03.2018 р. №3252-48-VII «Про затвердження міської цільової програми 

"Громадський бюджет міста Ірпінь на 2018-2020 роки" 
 

  Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради VII скликання від 01.03.2018 р. №3252-48-VII 

«Про затвердження міської цільової програми "Громадський бюджет міста 
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Ірпінь на 2018-2020 роки"». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження у новій редакції Статуту Ірпінського навчально-

виховного об’єднання «Ірпінський ліцей інноваційних технологій  –  Мала 

академія наук» Ірпінської міської ради Київської області 
 

  Доповідач: Білорус О. А.- начальник управління освіти і науки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження у новій редакції 

Статуту Ірпінського навчально-виховного об’єднання «Ірпінський ліцей 

інноваційних технологій  –  Мала академія наук» Ірпінської міської ради 

Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської програми «Підтримка» на 2018-2020 роки 
 

  Доповідач: Білорус О. А.- начальник управління освіти і науки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

програми «Підтримка» на 2018-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

2020 роки 
 

  Доповідач: Білорус О. А.- начальник управління освіти і науки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до  міської 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про затвердження у новій редакції місцевої Програми  навчання дітей 

плаванню в м.Ірпені на 2015 - 2018 роки  
 

  Доповідач: Білорус О. А.- начальник управління освіти і науки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження у новій редакції 

місцевої Програми  навчання дітей плаванню в м.Ірпені на 2015 - 2018 

роки ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

питань про надання в оренду комунального майна від 16 листопада 2018 

року №7/2018 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження протоколу 

засідання конкурсної  комісії з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна від 16 листопада 2018 року №7/2018». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Ірпінь світлодіодних світильників 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь світлодіодних 

світильників». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження нового складу конкурсної комісії з конкурсного 

відбору експертів щодо проведення незалежної оцінки комунального 

майна 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження нового складу 

конкурсної комісії з конкурсного відбору експертів щодо проведення 

незалежної оцінки комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Ірпінь котельні за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4Д 
 

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

В зв’язку з необхідністю внести зміни в проект рішення пропонується 

прийняти наступне рішення: «Про прийняття в господарське відання 

комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь котельні за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4Д». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття в господарське відання 

комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь котельні за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4Д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Ірпінь котельні за адресою: м. Ірпінь, вул. Григорія 

Сковороди, 11/5 
 

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

Оверко І. І. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 
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нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь котельні за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди, 11/5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства «Служба захисту 

та лікування тварин» Ірпінської міської ради Київської області в новій 

редакції 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Служба захисту та лікування тварин» 

Ірпінської міської ради Київської області в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до фінансових планів за 2018 рік 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  внесення змін до фінансових 

планів за 2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Ірпінь квартир в будинку №6-в/1 по 

вул. Лермонтова у м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення –

вуличного комітету вулиці  Східна від вулиці Гагаріна до вулиці 

Шевченка 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на створення 

органу самоорганізації населення – вуличного комітету вулиці  Східна від 

вулиці Гагаріна до вулиці Шевченка». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про передачу основних засобів 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу основних засобів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-

2020 рр. 
 

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

захисту населення 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатку до Програми матеріально-технічного 

забезпечення діяльності управління праці та соціального захисту 

населення Ірпінської міської ради на 2018 - 2019 роки 
 

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

захисту населення 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Додатку до 

Програми матеріально-технічного забезпечення діяльності управління 

праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради на 2018 - 

2019 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатку №1 та Додатку №2 Міської комплексної 

програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 

2016-2020 роки 
 

  Доповідач: Терещенко А.І. – начальник служби у справах дітей та сім’ї 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Додатку №1 та 

Додатку №2 Міської комплексної програми підтримки сім’ї та 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатку №1 та Додатку №2 Міської комплексної 

програми «Молодь Приірпіння» на 2016-2020 роки 
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  Доповідач: Терещенко А.І. – начальник служби у справах дітей та сім’ї 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Додатку №1 та 

Додатку №2 Міської комплексної програми «Молодь Приірпіння» на 

2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до місцевої Програми «Реалізації заходів щодо 

виконання Законів України «Про оборону України», «Про військовий 

обов’язок та військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 

на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Костюк О.О. – начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до місцевої 

Програми «Реалізації заходів щодо виконання Законів України «Про 

оборону України», «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в «Місцеву програму запобігання та ліквідації  

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру чи 

терористичних проявів у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Костюк О.О. – начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в «Місцеву 

програму запобігання та ліквідації  надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру чи терористичних проявів у місті Ірпінь та 

селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 

роки, затвердженої рішенням двадцять шостої сесії сьомого скликання 

Ірпінської міської ради  №1720-26-VII від 22 грудня 2016 року 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 
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«Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 

двадцять шостої сесії сьомого скликання Ірпінської міської ради  №1720-

26-VII від 22 грудня 2016 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території 

м. Ірпеня 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про встановлення обмеження 

продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових на території м. Ірпеня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Прохору В. Ф. в тимчасове користування  земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж  

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 5 А 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Прохору В. Ф. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж  газопостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 5 А». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Брижко А. І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Брижко А. І. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сергієнко Г. І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-в 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сергієнко Г. 

І. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Левченко Г. 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. Київська, 42-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Левченко Г. 

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. Київська, 42-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Костишину А. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд   в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 4-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Костишину 

А. М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 4-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Журавському О. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Героїв, 10-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Журавському 

О. П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Героїв, 10-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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41.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Левченку А. Л. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Київська, 42-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Левченку А. Л. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки 

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

Київська, 42-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Діденку А. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 28-з 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Діденку А. В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Авіаконструктора Антонова, 28-з». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному підприємству «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва і обслуговування паркингів та 

автостоянок на землях житлової та громадської забудови в м. Ірпінь по 

вул. Мечнікова 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Комунальному 

підприємству «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування паркингів та автостоянок на землях житлової та 

громадської забудови в м. Ірпінь по вул. Мечнікова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної 

документації щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Висока, 10-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Висока, 10-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Берегелі Р. П. дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, пров. Лермонтова 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Берегелі Р. П. 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, пров. Лермонтова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінському спортивно-технічному клубу ТСО 

України на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка знаходиться  в постійному користуванні   в м. Ірпінь, вул. 

Київська, 79 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінському 

спортивно-технічному клубу ТСО України на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в постійному 

користуванні  в м. Ірпінь, вул. Київська, 79». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Валентина» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться  в постійному 

користуванні в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ 

«Валентина» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка знаходиться в постійному користуванні в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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48.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пукішу І. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. 8 

Березня, 7-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пукішу І. В.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Ірпінь,  вул. 8 Березня, 7-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Поліщук О. Г. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  

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

Лугова, 32-л 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Поліщук О. Г. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Ірпінь,  вул. Лугова, 32-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Поліванову В. В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 16-а 
 

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

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

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

В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Котляревського, 16-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сілакову М. С. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Озерна, 55 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сілакову М. С. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Озерна, 55». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пікулику О. Б. 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. Соборна, 122-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пікулику О. Б. 

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. Соборна, 122-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Журбенко Л. 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. Пушкінська, 21 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Журбенко Л. 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. Пушкінська, 

21». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Демчишину Д. Д. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд   в м. Ірпінь, вул. Виговського, 9-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Демчишину Д. 

Д. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Виговського, 9-

а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на облаштування дитячого 

майданчику (землі загального користування) в м. Ірпінь,  вул. Київська, 

28-ж та передачу в постійне користування відділу культури, 

національностей та релігій Ірпінської міської ради 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на облаштування дитячого майданчику (землі загального 

користування) в м. Ірпінь, вул. Київська, 28-ж та передачу в постійне 

користування відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 17.11.2016 року 

№1641-24-VІІ «Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора 

Антонова, згідно додатку № 1» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року №1641-24-VІІ «Про надання 

дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних 

гаражів в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора Антонова, згідно додатку № 

1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.05.2012 року 

№2013-29-VІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Заєць М. Д.  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
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у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 

Полтавська, 64/19 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 11.05.2012 року №2013-29-VІ в частині 

продовження терміну дії дозволу гр. Заєць М. Д.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 07.09.2017 року 

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

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 11-а/147»   
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 07.09.2017 року №2585-39-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Кавалець І. І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 07.09.2017 року 

№2578-39-VІІ «Про надання дозволу гр. Кармаліті Ю. О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/10» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 07.09.2017 року №2578-39-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Кармаліті Ю. О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.09.2017 року 

№2656-40-VІІ «Про надання дозволу гр. Компанець С. С. на розроблення 

проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         26 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 28.09.2017 року №2656-40-VІІ  «Про надання 

дозволу гр. Компанець С. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.06.2013 року 

№3319-45-VІ  в частині продовження терміну  дії  дозволу гр. Лідовій Г. 

Д. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 8-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 27.06.2013 року №3319-45-VІ в частині 

продовження терміну  дії дозволу гр. Лідовій Г. Д. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 8-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 07.09.2017 року 

№2579-39-VІІ  «Про надання дозволу гр. Оголенко Н. Б. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/62» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 07.09.2017 року №2579-39-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Оголенко Н. Б. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/62». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 07.09.2017 року 

№2580-39-VІІ «Про надання дозволу гр. Павленку В. М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/1» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 07.09.2017 року №2580-39-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Павленку В. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 
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гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.09.2017 року 

№2659-40-VІІ «Про надання дозволу гр. Подгорній Н. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 28.09.2017 року №2659-40-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Подгорній Н. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Львівська, 22-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року 

№2478-36-VІІ «Про надання гр. Тиліпському В. П. дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 53-б» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 27.07.2017 року №2478-36-VІІ «Про надання 

гр. Тиліпському В. П. дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

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

53-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.08.2018 року 

№4159-56-VІІ «Про надання гр. Бондарєвій О. С. земельної ділянки в 

оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 3»   
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 30.08.2018 року №4159-56-VІІ «Про надання 

гр. Бондарєвій О. С. земельної ділянки в оренду для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 3». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      67. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року 

№2783-42-VІІ «Про надання дозволу ФОП Корчевській В. М. дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

та обслуговування будівель торгівлі  в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 1-б» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 02.11.2017 року №2783-42-VІІ «Про надання 

дозволу ФОП Корчевській В. М. дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) будівництва та обслуговування 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      68. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року 

№2418-36-VІІ «Про надання дозволу гр. Рудавці Є. Є. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/19 та визнання не чинним пункту 14 додатку № 1 до 

рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року №1641-24-VІІ» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року №2418-36-VІІ  «Про надання 

дозволу гр. Рудавці Є. Є. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/19 та визнання не 

чинним пункту 14 додатку № 1 до рішення Ірпінської міської ради від 

17.11.2016 року №1641-24-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      69. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 22.12.2016 року 

№1746-26-VІІ «Про надання дозволу гр. Дворецькому Е. Є. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Авіаконструктора Антонова, 25/23» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 22.12.2016 року №1746-26-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Дворецькому Е. Є. на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/23». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      70. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016 року 

№1745-26-VІІ «Про надання дозволу гр. Кадун Н. М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/2» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 22.12.2016 року №1745-26-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Кадун Н. М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року 

№1292-21-VІІ «Про надання дозволу гр. Гуменюку В. Є. на розроблення 

проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року №1292-21-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Гуменюку В. Є. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Пушкінська, 41». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 20.10.2016 року 

№1430-23-VІІ «Про надання дозволу гр. Братікову В. 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. І. Франка, 4» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 20.10.2016 року №1430-23-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Братікову В. О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
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Ірпінь, вул. І. Франка, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      73. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року 

№2754-42-VІІ «Про надання дозволу гр. Марко У. А. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 02.11.2017 року №2754-42-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Марко У. А. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Толстого, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      74. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року 

№1913-28-VІІ «Про надання дозволу гр. Саченко О. К. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 

21-в» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року №1913-28-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Саченко О. К. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 21-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      75. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.07.2017 року 

№2420-36-VІІ «Про надання дозволу гр. Побережному І. В. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Варшавська, 106-в» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 27.07.2017 року №2420-36-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Побережному І. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-в». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року 

№2762-42-VІІ «Про надання дозволу гр. Федуну В. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 02.11.2017 року №2762-42-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Федуну В. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Героїв, 46-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      77. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 17.11.2016 року 

№1639-24-VІІ «Про надання дозволу гр. Герасевич У. 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. Ф. Кричевського, 27»    
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року №1639-24-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Герасевич У. 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. Ф. Кричевського, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      78. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 02.11.2017 року 

№2765-42-VІІ «Про надання дозволу гр. Козацькому О. С. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 02.11.2017 року №2765-42-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Козацькому О. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 р. 
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№1622-24-VIІ «Про надання дозволу гр. Власюк Н. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 96-а» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 17.11.2016 р. №1622-24-VIІ «Про надання 

дозволу гр. Власюк Н. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Київська, 96-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Івасюку І. М. на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Ірпінь (парк 

«Перемога») згідно додатку № 1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Івасюку І. 

М. на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності в м. Ірпінь (парк «Перемога») згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Королю П. Ю. на розміщення двох тимчасових 

споруд зблокованих з автобусними зупинками для провадження 

підприємницької діяльності в м. Ірпінь по вул. Університетській 
 

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

Король П. П. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Королю П. 

Ю. на розміщення двох тимчасових споруд зблокованих з автобусними 

зупинками для  провадження підприємницької діяльності в м. Ірпінь по 

вул. Університетській». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      82. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Тороповій І. В. договору оренди земельної ділянки 

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

Мечнікова, 101-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Тороповій І. В. 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         33 
 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 101-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      83. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Ладченко О. М. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (торговельний 

павільйон) в м. Ірпінь, вул. Соборна (зупинка «Парк») 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 2, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 15, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

      84. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Лучковій Н. М. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (павільйон-кафе)  в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 3-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Лучковій Н. М. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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

Антонова, 3-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      85. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Вихристенко І. О. договору оренди земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 9-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Вихристенко І. 

О. договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 9-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      86. СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Кривню О. М. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового  будинку в м. 

Ірпінь, вул. Тургенівська, 25-е 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Кривню О. М. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового  будинку в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25-

е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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      87. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Блбулян Т. В. земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-л 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Блбулян Т. В. 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування об`єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 1-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      88. СЛУХАЛИ: Про надання  ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» земельної ділянки в оренду для 

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

Центральна, 2 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «БУДТЕХ 

ПРОЕКТ» земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  в м. Ірпінь, вул. Центральна, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      89. СЛУХАЛИ: Про надання  автокооперативу «Берізка» земельної ділянки в оренду для 

колективного гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Полтавська-

Северинівська 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання автокооперативу 

«Берізка» земельної ділянки в оренду для колективного гаражного 

будівництва в м. Ірпінь, вул. Полтавська-Северинівська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      90. СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Кубечко О. В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні 

на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Багірова, 1-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж гр. Кубечко О. В. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Багірова, 1-

а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      91. СЛУХАЛИ: Про продаж ТОВ «Агрофарм» земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні 
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на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Центральна, 113-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ТОВ «Агрофарм» 

земельної ділянки  несільськогосподарського призначення, яка 

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

113-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      92. СЛУХАЛИ: Про продаж ТОВ «Натур +» земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 113-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ТОВ «Натур +» земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Центральна, 113-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      93. СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Саркісян Ю. А. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні 

на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 2-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ФОП Саркісян Ю. А. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 2-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      94. СЛУХАЛИ: Про надання згоди ФОП Лянній Г. П. на розстрочення платежу за 

придбання земельної ділянки, яка знаходиться в м. Ірпінь вул. 

Северинівська,150-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди ФОП Лянній Г.П. 

на розстрочення платежу за придбання земельної ділянки, яка знаходиться 

в м. Ірпінь вул. Северинівська,150-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

згідно додатку № 1 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян про 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      96. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на укладання договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по 

вул. Полтавська, 66 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньводоканал» на укладання договору особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Полтавська, 66». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      97. СЛУХАЛИ: Про надання Садовому кооперативу «Берізка» в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Незалежності 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання Садовому кооперативу 

«Берізка» в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Незалежності». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Попсуй А. В. – в. о. міського голови – секретар ради: 

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую шістдесяту сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 
 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                           А. В. Попсуй                                   
 


