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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

14 березня  2019 р.                                                             м. Ірпінь 
 

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 27 депутатів 
 

Відсутні:  

1.  Денисенко Ю. О. 

2.  Кобринець А. В.  

3.  Кухалейшвілі Л. Ю.  

4.  Мельничук Б. О.  

5.  Миронюк Ю. М. 

6.  Носков С. І.  

7.  Панасюк І. В.  

8.  Чайка Г. Г. 

9.  Шевченко М. І.  

 

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

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

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

інформації. 

                  

       Головує на сесії виконуючий обов’язки Ірпінського міського голови Попсуй 

Анастасія Вікторівна. 

              

       Лічильна комісія:       Король Петро Петрович, 

 

                                            Пащинський Олександр Сергійович, 

 

                                           Страховський Андрій Андрійович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 24,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 1, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про розгляд електронної петиції щодо створення умов для безпечного руху 
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автомобілів по трасі Ірпінь-Київ 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  Про розгляд електронної петиції щодо надземного пішохідного мосту в с. Романівка 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 24.01.2019 року №4598-63-

VІІ  «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста Ірпінь 

«Мужеловський» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  

Про затвердження переліку адміністративних послуг Управління надання 

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

(Центр надання адміністративних послуг) виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради 

 
Доповідач: Величко А.А. - начальник управління надання адміністративних 

послуг та по роботі зі зверненнями громадян 

6.  
Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров’я Приірпіння» на 2019 

рік  

 Доповідач: Клименко П.М. – начальник управління охорони здоров’я 

7.  
Про затвердження Положення про порядок в’їзду транспортних засобів на вулицю 

Шевченка м. Ірпінь 

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

8.  
Про погодження виконання підготовчих робіт для облаштування набережної від 

вул.Підгірна в напрямку мікрорайону «Романівка» в м. Ірпінь Київської області 

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

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу 

9.  

Про затвердження  угод про внесення змін до договорів про  залучення коштів  

замовників будівництва  об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

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

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основних напрямків 

розвитку на 2020-2021 роки 

11.  
Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ірпінь 

та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2018 роки за підсумками 

2018 року 

12.  
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку    

м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за 2018 рік 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник управління 

13.  
Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

19.12.2018 року № 4577-62-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В. - начальник управління 

14.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 

ради на передачу основних засобів за адресою: м. Ірпінь, вул. Л. Українки, 40 

15.  
Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь 

об’єктів державної власності, які під час приватизації не ввійшли до статутного 

капіталу  ПрАТ «Ірпіньмаш» 

16.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії по розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 25 лютого 2019 року №4/2019  

17.  
Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальними 

підприємствами Ірпінської  міської ради за 2018 рік 
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18.  Про надання дозволу на списання основних засобів 

19.  Про надання дозволу  КП «УЖКГ «Ірпінь» на  передачу  нежитлового приміщення 

20.  
Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради на списання майна 

21.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій 

редакції 

 
Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І. Є. - директор підприємства 

22.  
Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

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

23.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно транспортної та 

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу  

24.  
Про затвердження оновленого складу конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради, згідно додатку № 1 

25.  
Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та 

охороною земель  територіальної громади м. Ірпінь в новій редакції 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

26.  
Про надання дозволу гр. Леонову В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Миколи Носова, 1-к 

27.  
Про надання дозволу гр. Скорику О. Г. 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, 14-а/2 

28.  
Про надання дозволу гр. Усмановій  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. Ф. Кричевського, 24  

29.  
Про надання дозволу гр. Сидоруку Ю. П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

30.  
Про надання дозволу гр. Балок Н. А. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Річковий, 14-ж 

31.  
Про надання дозволу гр. Зауліній Т.В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 1 Травня, 19-б 

32.  
Про надання дозволу гр. Сирцову О.М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

вул. Гоголя, 31-р 

33.  
Про надання дозволу гр. Осипенко О. А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Пушкінська, 27 

34.  
Про надання дозволу гр. Кириленко О.М.  на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

провул. Київський, 19 

35.  
Про надання дозволу гр. Орлову В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 
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провул. І-й Український, 25 

36.  
Про надання дозволу гр. Отрошенко Н. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Шевченка, 19-б 

37.  
Про надання дозволу гр. Поліщуку Д. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Степанівська, 18-г 

38.  
Про надання дозволу гр. Монаковій А.П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м.Ірпінь, вул. Українська, 1-б/3 

39.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в м. Ірпінь по вул. Незалежності, згідно додатку № 1 

40.  
Про надання гр. Пікулику О.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні на 

умовах оренди в м. Ірпінь,  вул.  Мінеральна, 11-а 

41.  
Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування обєктів 

рекреаційного призначення (облаштування скверу) в м.Ірпінь по вул.Університетській  

42.  
Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо об’єднання 

земельних ділянок по вул. Пушкінській в м. Ірпінь, які перебувають в комунальної 

власності територіальної громади міста Ірпінь 

43.  
Про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Ірпеня 

Київської області 

44.  
Про надання дозволу гр. Ярмоленку І. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у  власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Українська, 12-е/2 

45.  
Про надання дозволу гр. Андрійчук Т. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у  власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Українська, 12-е/3 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

46.  
Про затвердження гр. Костишину А.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

47.  
Про затвердження гр. Силаковій І.К.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

48.  
Про затвердження гр. Лідовій Г.Д.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

49.  
Про затвердження гр. Черкай Ю.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Тургенівська, 61 

50.  
Про затвердження гр. Нестеровій З.Л.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Соборна, 2-в 

51.  
Про затвердження гр. Дерзському В.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Макаренка, 2-а 

52.  Про затвердження гр. Гуцолу П.М.  проекту землеустрою та передачу земельної 
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ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Єсеніна, 18 

53.  
Про затвердження гр. Поруб Т.П. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Висока, 14-б 

54.  
Про затвердження гр. Устименку Р.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

55.  
Про затвердження гр. Шамшуру В.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 25-ж 

56.  
Про затвердження гр. Ольшевському В.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. З.Алієвої, 76-б 

57.  
Про затвердження гр. Халаім Ю.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Поповича, 2-д 

58.  
Про затвердження гр. Гузенко Н.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Багірова, 27 

59.  
Про затвердження гр. Панченко Н. І. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Оскольська, 32-к 

60.  
Про затвердження гр. Ющенко Н.П.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Миру, 2/112 

61.  
Про затвердження гр. Галкіну О.А.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/99 

62.  
Про затвердження гр. Донченко Г.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/98 

63.  
Про затвердження гр. Смовж Н.А.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

14/2 

64.  
Про затвердження гр. Андрієвському В.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 80-р 

65.  
Про затвердження гр. Слєпченко С.А. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/59 

66.  
Про затвердження гр. Романко Л. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/5 

67.  
Про затвердження гр. Остапчук А. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/24 

68.  
Про затвердження гр. Поповичу С. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/28 

69.  
Про затвердження гр. Лисенко М. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 80-о 

70.  Про затвердження гр. Костюченко М. С. проекту землеустрою та передачу земельної 
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ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 

вул. Українська, 80-т 

71.  
Про затвердження гр. Сторожуку Є. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 80-н 

72.  
Про затвердження гр. Філатовій Л. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 80-ф 

73.  
Про затвердження гр. Вовнянко Л. І. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 80-е 

74.  
Про затвердження гр. Бороді О. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/101 

75.  
Про затвердження гр. Тимченко О. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Полтавська, 64/27 

76.  
Про затвердження гр. Єнановій Т. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/130 

77.  
Про затвердження гр. Деревінському В. М. проекту землеустрою та передачу 

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

вул. Миру, 2/123 

78.  

Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  та  споруд технічної 

інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 66 

79.  

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

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Гуцала, 9/1 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

80.  

Про затвердження гр. Галібаренку Д. О.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

81.  

Про затвердження гр. Мусі А. А.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 12-а 

82.  

Про затвердження гр. Репіку М. І.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Північна, 33/2 

83.  

Про затвердження гр. Степанюку С. 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. Б. Хмельницького, 47 

84.  
Про затвердження громадянам Павленку Р. Б. та Павленку Б. М. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
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в натурі (на місцевості) та  передачу у спільну сумісну  власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд  в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 4-б 

85.  

Про затвердження гр. Татарову І. Р. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 75 

86.  

Про затвердження гр. Шведовій Л. В.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 10 

87.  

Про затвердження гр. Корній Н. І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Сім’ї  Сосніних, 10 

88.  

Про затвердження гр. Симоняну Е. Ш. 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. Давидчука, 67/3 

89.  

Про затвердження гр. Драшпуль Т. Г. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Центральна, 73 

90.  

Про затвердження гр. Колчанову А. М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Личака, 6 

91.  

Про затвердження гр. Нелюбіній Т. 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. Гайдамацька, 4-а 

92.  

Про затвердження гр. Слабуну М. Г. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної  ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 18 

93.  

Про затвердження гр. Самойлик 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. Грибоєдова, 5 

94.  

Про затвердження гр. Чередніченку В. М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Орлика, 19 

95.  

Про затвердження гр. Васильченко Л. І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Героїв, 73/1 

96.  

Про затвердження гр. Фролову Д. 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. Академіка З.Алієвої, 80 
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97.  

Про затвердження гр. Колотовій Н. І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 6-а 

98.  

Про затвердження гр. Новосьоловій Т. 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. К.Зайцева, 27 

99.  

Про затвердження гр. Смородіновій Н. 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. Героїв, 73 

100.  

Про затвердження гр. Пянковській Н. 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. Глінки, 1/2 

101.  

Про затвердження гр. Настенко О. А.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 33/1 

102.  

Про затвердження гр. Колосюк В. А. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 1/2 

103.  

Про затвердження гр. Катещенок А. В.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Виговського, 15-а/1 

104.  

Про затвердження громадянам Романенку О. Я. та Романенку О. О. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в 

м. Ірпінь, вул. С. Нігояна, 7 

105.  

Про затвердження громадянам Бильєвій Н.О. та Бильєву І.Л.  технічної документації із 

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

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва 

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

вул. Троїцька, 14 

106.  

Про припинення КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради 

права постійного користування земельною ділянкою,  яка розташована в м. Ірпінь, вул. 

Слов’янська, 1  

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

107.  

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. 

Університетська, 25, 25-г/1, 25-д 

108.  
Про затвердження гр. Пікулику О.Б. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва  і  
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,                                

вул. Університетська, 25 

109.  

Про затвердження гр. Пікулику О.Б. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного  житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Університетська, 25 

110. \ 

Про затвердження гр. Фостенку І.О.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

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

111.  

Про затвердження гр. Мацелюх Н.П.  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. Толстого, 32 

112.  

Про затвердження гр. Андрейко С.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. Південна, 9 

113.  

Про затвердження ТОВ «ГРАНТЕРС» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

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

Антонова, 6, 6/1, 8, 8-б 

114.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що 

перебуває у спільній частковій власності громадян Чави Д. М. та Яворського І. М. 

цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 8  

115.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що 

перебуває у спільній частковій власності громадян Чави Д. М. та Яворського І. М. 

цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 8-б  

116.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що 

перебуває у спільній частковій власності громадян Чави Д. М. та Яворського І. М. 

цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 8   

 ДОЗВІЛ НА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

117.  
Про надання дозволу гр. Тиванюк О. Я. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 92 

118.  
Про надання дозволу ФОП Івасюку І. М. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Ярославська, 13 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

119.  
Про надання дозволу ПП «СФЕРА-2012» на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Соборній 

120.  

Про надання дозволу ФОП Поляновському Ю. А. на розміщення тимчасової споруди-

торговельного павільйону для провадження підприємницької діяльності в м. Ірпінь, 

біля магазину по вул. Тургенівській, 52-в  

121.  Про надання дозволу гр. Пікулику О. Б. на встановлення особистого строкового 
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сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, по вул. Соборній 

122.  

Про надання дозволу ПП «Деліція» на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора  Антонова  (на перехресті з 

вул. Полтавською) 

123.  
Про надання згоди гр. Пікулику О. Б. на передачу земельної ділянки в суборенду ПП 

«Сфера-2012» в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 11-а  

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

124.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 06.02.2018 року № 3200-47-

VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо  відведення 

земельних  ділянок у власність для індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь, 

згідно додатку №1» 

125.  

Про внесення змін в додаток № 1 до рішення Ірпінської міської  ради від 24.01.2019 

року № 4793-63-VІІ  «Про розгляд клопотань фізичних та юридичних осіб про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

м. Ірпінь» 

126.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.12.2017 року № 3091-44-

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

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Тургенівська, 18» 

127.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 24.01.2019 року № 4641-63-

VІІ 

«Про надання дозволу гр. Куровському М.Б. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Ярославська» 

 ПРО ВІДМОВУ 

128.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

129.  
Про розгляд клопотання МП ТОВ «Сотіс» щодо продовження дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-в 

130.  Різне 

 

  

Страховський А. А.  – 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”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

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» - 5 
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Залишив засідання Глиняний С. М.  

Загальний склад депутатів – 26. 
 

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”-25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо створення умов для безпечного руху 

автомобілів по трасі Ірпінь-Київ 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

створення умов для безпечного руху автомобілів по трасі Ірпінь-Київ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо надземного пішохідного мосту в 

с. Романівка 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

надземного пішохідного мосту в с. Романівка». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 24.01.2019 року 

№4598-63-VІІ «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення міста Ірпінь «Мужеловський» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 24.01.2019 року №4598-63-VІІ «Про надання дозволу на 

створення органу самоорганізації населення міста Ірпінь «Мужеловський»». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку адміністративних послуг Управління надання 

адміністративних послуг та  по роботі зі зверненнями громадян «Прозорий 

офіс» (Центр надання адміністративних послуг) виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Величко А.А. - начальник управління надання адміністративних 

послуг та по роботі зі зверненнями громадян 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження переліку 

адміністративних послуг Управління надання адміністративних послуг та  по 

роботі зі зверненнями громадян «Прозорий офіс» (Центр надання 

адміністративних послуг) виконавчого комітету Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров’я Приірпіння» 

на 2019 рік 
 

  Доповідач: Клименко П.М. – начальник управління охорони здоров’я 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Міської комплексної 

програми «Здоров’я Приірпіння» на 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок в’їзду транспортних засобів на 

вулицю Шевченка м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

порядок в’їзду транспортних засобів на вулицю Шевченка м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про погодження виконання підготовчих робіт для облаштування набережної 

від вул.Підгірна в напрямку мікрорайону «Романівка» в м. Ірпінь Київської 

області 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про погодження виконання підготовчих 

робіт для облаштування набережної від вул.Підгірна в напрямку мікрорайону 

«Романівка» в м. Ірпінь Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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9.  СЛУХАЛИ: Про затвердження  угод про внесення змін до договорів про  залучення 

коштів  замовників будівництва  об’єктів архітектури на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження  угод про внесення змін 

до договорів про  залучення коштів  замовників будівництва  об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та 

основних напрямків розвитку на 2020-2021 роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основних напрямків розвитку на 2020-

2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

в м. Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2018 роки за 

підсумками 2018 року 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про хід виконання 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ірпінь та селищах 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2018 роки за підсумками 

2018 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 

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

  Доповідач:  
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське за 2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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13.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання 

від 19.12.2018 року № 4577-62-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 

рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 62-ї сесії 

Ірпінської міської ради VІІ скликання від 19.12.2018 року № 4577-62-VІІ «Про 

міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської 

міської ради на передачу основних засобів за адресою: м. Ірпінь, вул. Л. 

Українки, 40 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КНП «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради на передачу основних 

засобів за адресою: м. Ірпінь, вул. Л. Українки, 40». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Ірпінь об’єктів державної власності, які під час приватизації не ввійшли 

до статутного капіталу  ПрАТ «Ірпіньмаш» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про згоду на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Ірпінь об’єктів державної власності, 

які під час приватизації не ввійшли до статутного капіталу  ПрАТ 

«Ірпіньмаш». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії по розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 25 лютого 2019 року 

№4/2019 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження протоколу засідання 

конкурсної  комісії по розгляду питань про надання в оренду комунального 

майна від 25 лютого 2019 року №4/2019». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальними 

підприємствами Ірпінської  міської ради за 2018 рік 
 

  Доповідач: Літвинов А.В. - начальник управління ІРІ та ЖКГ 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звітів про виконання 

фінансових планів комунальними підприємствами Ірпінської  міської ради за 

2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на списання 

основних засобів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  КП «УЖКГ «Ірпінь» на  передачу  нежитлового 

приміщення 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 2, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 21, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання майна 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «Управління 

житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

списання майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в 

новій редакції 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту Комунального 

підприємства «Ірпіньводоканал» в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І. Є. - директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовників 

будівництва об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно транспортної 

та соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу фінансувати роботи 

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

Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про затвердження оновленого складу конкурсної комісії з відбору виконавців 

робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах виконавчого комітету Ірпінської міської ради, згідно 

додатку № 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження оновленого складу 

конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та 

виконавця земельних торгів на конкурентних засадах виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради, згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та 

охороною земель  територіальної громади м. Ірпінь в новій редакції 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

самоврядний контроль за використанням та охороною земель  територіальної 

громади м. Ірпінь в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Леонову В. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Миколи Носова, 1-к 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Леонову В. В. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Миколи Носова, 1-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Скорику О. Г. 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, 14-а/2 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Скорику О. Г. 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, 14-а/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Усмановій  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. Ф. Кричевського, 24 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 6, «ПРОТИ» - 16, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сидоруку Ю. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Ф. Кричевського, 22 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 5, «ПРОТИ» - 17, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Балок Н. А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, провул. Річковий, 14-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Балок Н. А. на 

розроблення проекту землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Річковий, 14-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Зауліній Т. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. 1 Травня, 19-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Зауліній Т. В. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 1 Травня, 19-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сирцову О. М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 31-р 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сирцову О. М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 31-р». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Осипенко О. А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 27 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Осипенко О. А. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кириленко О. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, провул. Київський, 19 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кириленко О.М.  

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, провул. Київський, 19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Орлову В. М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, провул. І-й Український, 25 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Орлову В. М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, провул. І-й 

Український, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Отрошенко Н. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 19-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Отрошенко Н. В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

19-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Поліщуку Д. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 18-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Поліщуку Д. В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Степанівська, 18-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Монаковій А. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
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індивідуального гаражу в м.Ірпінь, вул. Українська, 1-б/3 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Монаковій А. П. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

1-б/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь по вул. Незалежності, 

згідно додатку № 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ 

«Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії в м. Ірпінь по вул. Незалежності, згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Пікулику О. Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в 

користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь,  вул.  Мінеральна, 11-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Пікулику О. Б. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. 

Ірпінь,  вул.  Мінеральна, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (облаштування скверу) в 

м.Ірпінь по вул.Університетській 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській міській 
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раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(облаштування скверу) в м.Ірпінь по вул.Університетській». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо об’єднання 

земельних ділянок по вул. Пушкінській в м. Ірпінь, які перебувають в 

комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації щодо об’єднання земельних ділянок по вул. 

Пушкінській в м. Ірпінь, які перебувають в комунальної власності 

територіальної громади міста Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста 

Ірпеня Київської області 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розроблення проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж міста Ірпеня Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ярмоленку І. С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 12-е/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ярмоленку І. С. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  

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

12-е/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Андрійчук Т. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 12-е/3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Андрійчук Т. М. 

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

12-е/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Костишину А. М. проекту землеустрою та передачу 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Костишину А. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Силаковій І. К.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Силаковій І. К.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Озерна, 55». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лідовій Г. Д.  проекту землеустрою та передачу 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Лідовій Г. Д.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Черкай Ю. С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Тургенівська, 61 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Черкай Ю. С. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Тургенівська, 61». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Нестеровій З. Л.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Нестеровій З. Л.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Соборна, 2-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Макаренка, 2-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Макаренка, 2-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гуцолу П. М.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Єсеніна, 18 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гуцолу П. М.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Єсеніна, 18». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Поруб Т. П. 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. Висока, 14-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Поруб Т. П. проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в м. 

Ірпінь,  вул. Висока, 14-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Устименку Р. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Устименку Р. В.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Українська, 1-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шамшуру В. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

25-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 25-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ольшевському В. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. З.Алієвої, 76-б 
 

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

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

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в м. Ірпінь,  вул. З.Алієвої, 76-б». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Халаім Ю. С. проекту землеустрою та передачу 

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

вул. Поповича, 2-д 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Халаім Ю. С. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Поповича, 2-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гузенко Н. М. проекту землеустрою та передачу 

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

вул. Багірова, 27 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гузенко Н. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Багірова, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Панченко Н. І. проекту землеустрою та передачу 

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

вул. Ново-Оскольська, 32-к 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Панченко Н. І. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Ново-Оскольська, 32-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ющенко Н. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Миру, 2/112 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ющенко Н. П.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Миру, 2/112». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Галкіну О. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Миру, 2/99 
 

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

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

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Миру, 2/99». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Донченко Г. В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Миру, 2/98 
 

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

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

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Миру, 2/98». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Смовж Н. А.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Миру, 14/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Смовж Н. А.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Миру, 14/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Андрієвському В.В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Українська, 80-р 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Слєпченко С.А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Миру, 2/59 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Слєпченко С.А. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Миру, 2/59». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Романко Л.О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/5 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Романко Л.О. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      67. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Остапчук А.М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/24 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      68. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Поповичу С. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/28 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Поповичу С. А. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/28». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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      69. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лисенко М. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 80-о 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      70. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Костюченко М. С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 80-т 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сторожуку Є. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 80-н 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сторожуку Є. А. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Філатовій Л. О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 80-ф 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Філатовій Л. О. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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      73. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Вовнянко Л. І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 80-е 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Вовнянко Л. І. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      74. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бороді О. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва  індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/101 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва  індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/101». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      75. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Тимченко О. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Полтавська, 64/27 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Єнановій Т. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Миру, 2/130 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Єнановій Т. А. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Миру, 2/130». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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      77. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Деревінському В. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь,  вул. Миру, 2/123 
 

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

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

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

М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь,  вул. Миру, 2/123». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      78. СЛУХАЛИ: Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  та  

споруд технічної інфраструктури  в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 66 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження комунальному 

підприємству «Ірпіньводоканал» проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки в постійне користування  для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури  в м. 

Ірпінь, вул. Полтавська, 66». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Розумовській І. Ю.  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Гуцала, 9/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Гуцала, 9/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      80. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Галібаренку Д. О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд  в м. Ірпінь, вул. Гуцала, 9 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Галібаренку Д. О.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Гуцала, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      81. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мусі А. А.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Сагайдачного, 12-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мусі А. А.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 12-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      82. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Репіку М. І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Північна, 33/2 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Репіку М. І.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Північна, 33/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      83. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Степанюку С. 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. Б. Хмельницького, 47 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Степанюку С. 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. Б. Хмельницького, 47». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      84. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Павленку Р. Б. та Павленку Б. М. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 4-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Павленку 

Р. Б. та Павленку Б. М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, провул. Гнатюка, 4-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      85. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Татарову І. Р. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Тургенівська, 75 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Татарову І. Р. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 75». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      86. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шведовій Л. В.  технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Громадянська, 10 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шведовій Л. В.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      87. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Корній Н. І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Сім’ї  Сосніних, 10 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Корній Н. І. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Сім’ї  Сосніних, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      88. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Симоняну Е. Ш. 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. Давидчука, 67/3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Симоняну Е. Ш. 

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. Давидчука, 67/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      89. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Драшпуль Т. Г.  технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 73 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Драшпуль Т. Г.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Центральна, 73». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      90. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Колчанову А. М. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Личака, 6 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Колчанову А. М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Личака, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      91. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Нелюбіній Т. 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. Гайдамацька, 4-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Нелюбіній Т. 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. Гайдамацька, 4-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      92. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Слабуну М. Г. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Варшавська, 18 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Слабуну М. Г. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 18». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      93. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Самойлик 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. Грибоєдова, 5 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Самойлик 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. Грибоєдова, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      94. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Чередніченку В. М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд  в м. Ірпінь, вул. Орлика, 19 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Чередніченку В. М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Орлика, 19». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      95. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Васильченко Л. І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд  в м. Ірпінь, вул. Героїв, 73/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Васильченко Л. І. 
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технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Героїв, 73/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      96. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Фролову Д. 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. Академіка З.Алієвої, 80 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Фролову Д. 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. Академіка З.Алієвої, 80». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      97. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Колотовій Н. І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Пушкінська, 6-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Колотовій Н.І. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 6-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      98. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Новосьоловій Т. 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. К.Зайцева, 27 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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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. К.Зайцева, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

99. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Смородіновій Н. 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. Героїв, 73 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Смородіновій Н. 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. Героїв, 73». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пянковській Н. 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. Глінки, ½ 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пянковській Н. 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. Глінки, 1/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Настенко О. А.  технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Незалежності, 33/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 33/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Колосюк В. А. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Гагаріна, ½ 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Колосюк В. А. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 1/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Катещенок А. В.  технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Виговського, 15-а/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Катещенок А. В.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Виговського, 15-а/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Романенку О. Я. та Романенку О. О.  технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. С. Нігояна, 7 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Романенку 

О. Я. та Романенку О. О. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         40 
 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. С. Нігояна, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Бильєвій Н. О. та Бильєву І. Л.  технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Троїцька, 14 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Бильєвій 

Н. О. та Бильєву І. Л. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Троїцька, 14». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106. СЛУХАЛИ: Про припинення КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської 

міської ради права постійного користування земельною ділянкою,  яка 

розташована в м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КНП «Ірпінська 

центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради права постійного 

користування земельною ділянкою,  яка розташована в м. Ірпінь, вул. 

Слов’янська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107. 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. Університетська, 25, 25-г/1, 25-д 
 

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

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

«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. 

Університетська, 25, 25-г/1, 25-д». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

108. 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. Університетська, 25 
 

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

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

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. Університетська, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пікулику О. Б. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного  житлового будинку в м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 25 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства на будівництво і обслуговування багатоквартирного  житлового 

будинку в м. Ірпінь, вул. Університетська, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Фостенку І. О.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Українська, 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Фостенку І. О.  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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111. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мацелюх Н. П.  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. Толстого, 32 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мацелюх Н. П.  

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. Толстого, 32». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Андрейко С. 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. Південна, 9 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Андрейко С. 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. Південна, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113. СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «ГРАНТЕРС» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 6, 6/1, 8, 8-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ТОВ «ГРАНТЕРС» 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора                       

Антонова, 6, 6/1, 8, 8-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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114. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

що перебуває у спільній частковій власності громадян Чави Д. М. та 

Яворського І. М. цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

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

Авіаконструктора Антонова, 8 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій 

власності громадян Чави Д. М. та Яворського І. М. цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

115. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

що перебуває у спільній частковій власності громадян Чави Д. М. та 

Яворського І. М. цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

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

Авіаконструктора Антонова, 8-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій 

власності громадян Чави Д. М. та Яворського І. М. цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 8-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

що перебуває у спільній частковій власності громадян Чави Д. М. та 

Яворського І. М. цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

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

Авіаконструктора Антонова, 8   
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій 
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власності громадян Чави Д. М. та Яворського І. М. цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Тиванюк О. Я. на викуп земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 92 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Тиванюк О. Я. на 

викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна, 92». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118 СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Івасюку І. М. на викуп земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Ярославська, 13 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 13». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

119. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПП «СФЕРА-2012» на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Соборній 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПП «СФЕРА-2012» 

на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь по вул. Соборній». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Поляновському Ю. А. на розміщення тимчасової 

споруди-торговельного павільйону для провадження підприємницької 

діяльності в м. Ірпінь, біля магазину по вул. Тургенівській, 52-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП 

Поляновському Ю. А. на розміщення тимчасової споруди-торговельного 

павільйону для провадження підприємницької діяльності в м. Ірпінь, біля 

магазину по вул. Тургенівській, 52-в». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

121. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пікулику О. Б. на встановлення особистого 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Пікулику О. Б. на 

встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь, по вул. Соборній». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПП «Деліція» на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора  Антонова  

(на перехресті з вул. Полтавською) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПП «Деліція» на 

встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь 

по вул. Авіаконструктора  Антонова  (на перехресті з вул. Полтавською)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123. СЛУХАЛИ: Про надання згоди гр. Пікулику О. Б. на передачу земельної ділянки в 

суборенду ПП «Сфера-2012» в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 11-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди гр. Пікулику О. Б. на 

передачу земельної ділянки в суборенду ПП «Сфера-2012» в м. Ірпінь, вул. 

Мінеральна, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 06.02.2018 року № 

3200-47-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо  відведення земельних  ділянок у власність для індивідуального дачного 

будівництва в м. Ірпінь, згідно додатку №1» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 06.02.2018 року № 3200-47-VІІ  «Про надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо  відведення земельних  ділянок у 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

125. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток №1 до рішення Ірпінської міської  ради від 

24.01.2019 року №4793-63-VІІ «Про розгляд клопотань фізичних та 

юридичних осіб про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в м. Ірпінь» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в додаток №1 до 

рішення Ірпінської міської  ради від 24.01.2019 року №4793-63-VІІ «Про 

розгляд клопотань фізичних та юридичних осіб про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

126. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.12.2017 року 

№3091-44-VІІ «Про надання дозволу гр. Приходько М. І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 18» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 28.12.2017 року №3091-44-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Приходько М. І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

вул. Тургенівська, 18». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

127. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 24.01.2019 року 

№4641-63-VІІ «Про надання дозволу гр. Куровському М. Б. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  власність для 

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

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

Куровський М. Б. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 24.01.2019 року №4641-63-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Куровському М. Б. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у  власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Ярославська». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

згідно додатку № 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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 
 

129. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання МП ТОВ «Сотіс» щодо продовження дії договору 

оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотання МП ТОВ «Сотіс» 

щодо продовження дії договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 

Центральна, 6-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую шістдесят п’яту сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 
 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                           А. В. Попсуй                                   
 


