
                                                 ПРОЕКТ 

                                                

 

 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 

П’ятдесят шоста сесія VII-го скликання 
 

        «30» серпня 2018 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про взяття до відома Постанови Ірпінської міської виборчої комісії Київської області 

від 15.08.2018 р. 

 
                                Доповідач: Гурін В.В.- голова Ірпінської міської  

                                                    виборчої комісії Київської області 

3.  
Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету Ірпінської міської ради VIІ 

скликання 

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

4.  Про затвердження Положення про Інвестиційну раду Ірпеня 

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

5.  
Про затвердження статуту Інклюзивно-ресурсного центру Ірпінської міської ради 

Київської області 

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

6.  
Про внесення змін в Додаток № 3 до рішення Ірпінської міської ради  від 29 травня 

2018 року № 3620-51-VII 

                  Доповідач: Вовкотруб О.М. - в.о. головного лікаря КЗ «ІМЦПМСД» ІМР КО 

7.  
Про надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» ІМР КО на безоплатну передачу на баланс  

КЗ «ІМЦПМСД» ІМР  системи «Електронна охорона здоров’я» 

 Доповідач: Бідула Л.М. - головний лікар КЗ «ІЦМЛ» ІМР КО 

8.  
Про внесення змін в Додаток № 1 до рішення Ірпінської міської ради  від 29 травня 

2018 року № 3621-51-VII 

 Доповідач: Бідула Л.М. - головний лікар КЗ «ІЦМЛ» ІМР КО 

 Питання фінансового управління 
Доповідач:Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 

9.  
Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 

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

 Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

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

Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та основних напрямків 

розвитку на 2019-2020 роки 

11.  
Про підсумки виконання Програми соціально-еконмічного та культурного розвитку м. 

Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 2018 року 

12.  
Про затвердження угод про внесення змін до договорів про залучення коштів 

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

соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

 

Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В. – начальник управління праці  

та соціального захисту населення 
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13.  
Про затвердження Положення про управління праці та та соціального захисту 

населення Ірпінської міської ради в новій редакції 

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

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

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

15.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської міської ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського 

бюджету на території«Будинку творчості Спілки письменників України»,на баланс 

КП«Ірпіньзеленбуд», КП«Ірпіньводоканал», КП «УЖКГ «Ірпінь»  

16.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради  

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського 

бюджету, КП «УЖКГ «Ірпінь», КП «Ірпіньводоканал», КП «Ірпіньзеленбуд» 

17.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської міської ради на 

баланс Київського КЕУ фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за 

рахунок коштів міського бюджету 

18.  
Про передачу нежитлових приміщень Територіальному Центру соціального 

обслуговування Ірпінської міської ради 

19.  
Про надання дозволу КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради на передачу 

основного засобу КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня»  Ірпінської міської ради 

20.  
Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальними 

підприємствами Ірпінської  міської ради за І півріччя 2018 року 

21.  
Про надання дозволу Відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської 

ради на передачу матеріальних цінностей КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради 

22.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської на баланс 

Гостомельської селищної ради фактичних витрат по капітальним видаткам, які 

проведені  за рахунок коштів міського бюджету, по капітальному ремонту об’єктів 

благоустрою 

23.  

Про надання дозволу Комунальному закладу «Ірпінська центральна міська лікарня» 

Ірпінської міської ради на укладання договору оренди комунального майна з 

Комунальним виробничим підприємством громадського харчування  Ірпінської міської 

ради 

24.  
Про надання дозволу на укладання договору на безоплатне користування автомобілем 

з 9-ДПРЗ ГУ ДСНС України 

25.  
Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на відчуження 

основного засобу 

26.  
Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на списання 

основного засобу 

27.  

Про надання дозволу комунальному закладу «Ірпінська центральна міська лікарня»  

Ірпінської міської ради на безоплатну передачу основних засобів комунальному 

підприємству «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської 

міської ради 

28.  Про надання дозволу КЗ «ІЦМЛ» на списання основного засобу 

29.  
Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії  з розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 23.08.2018 року №6/2018 

30.  
Про надання дозволу  КП «Ірпіньводоканал» на прийняття на баланс артезіанських 

свердловин 
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Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

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

31.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

32.  
Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

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

33.  
Про розгляд звернення замовника будівництва Ліневича В. В. щодо пайового внеску 

на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь   

34.  Про погодження технічних умов КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

35.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №3362-49-VII від 29.03.2018 р. 

«Про затвердження технічних умов КП «УЖКГ «Ірпінь» та КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» 

36.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №2144-32-VII від 27.04.2017 р. 

«Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

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

37.  

Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №2145-32-VII від 27.04.2017 р. 

«Про надання дозволу здійснювати роботи з розроблення проектної документації та 

проведення робіт по об’єктах інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в 

м. Ірпінь» 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

38.  

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

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Натана-Рибака, 8-а, б, в, г, д, е, є, ж, з 

39.  

Про надання гр. Демченко О.Р. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання, 

електропостачання, водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Северинівська, буд. 7 

40.  

Про надання гр. Пікулику О.Б. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та каналізації 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Дем’яна Попова, 22 

41.  

Про надання гр. Андрейко Т.М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 33/1, 33/2 

42.  

Про надання гр. Максименко О.П. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Воїнів Афганістану, 3 

43.  
Про погодження Положення  про відділ «Ірпіньпарксервіс» КП «Контроль 

благоустрою міста» Ірпінської міської ради Київської області» 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

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

44.  Про виключення території з комплексного плану забудови 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

45.  
Про внесення змін в Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах 
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Ірпінської міської ради та затвердження оновленого складу комісії 

46.  
Про внесення змін в Положення про узгоджувальну комісію для вирішення земельних 

спорів та затвердження оновленого складу комісії  

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ  

НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

47.  

Про надання дозволу гр. Андрієць А. Я. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

Ірпінь, вул. Українська, 80-у 

48.  

Про надання дозволу гр. Вовнянко Л. І. на розроблення проекту землеустрою щодо   

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

Ірпінь, вул. Українська, 80-е 

49.  

Про надання дозволу гр. Заінчуковській Б. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 80-х 

50.  

Про надання дозволу гр. Костюченко М. С. на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

Ірпінь, вул. Українська, 80-т 

51.  

Про надання дозволу гр. Сторожуку Є. А. на розроблення проекту землеустрою щодо    

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

Ірпінь, вул. Українська, 80-н 

52.  

Про надання дозволу гр. Карпенко І. В. на розроблення проекту землеустрою щодо     

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

Ірпінь, вул. Українська, 80-ч 

53.  

Про надання дозволу гр. Філатовій Л. О. на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

Ірпінь, вул. Українська, 80-ф 

54.  

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

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

Ірпінь, вул. Українська, 80-о 

55.  

Про надання дозволу гр. Вашуленко О. Л. на розроблення проекту землеустрою щодо   

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

Ірпінь, вул. Мечнікова 

56.  

Про надання дозволу гр. Королю В. І. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

57.  

Про надання дозволу гр. Король Л. 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. Ранкова, 11-б  

58.  

Про надання дозволу гр. Матвєєнку Д. Є. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

59.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ранкова, 18-а 

60.  
Про надання дозволу гр. Назаренку М. С. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ранкова, 20 

61.  

Про надання дозволу гр. Околотенку Ю. Б. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

62.  

Про надання дозволу гр. Осиповій Т. Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ранкова, 16 

63.  

Про надання дозволу гр. Щербак Ю. С. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ранкова,  13 

64.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

65.  

Про надання дозволу гр. Теплюку Є. О. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ранкова, 14 

66.  

Про надання дозволу гр. Власюку В. С. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

67.  

Про надання дозволу громадянам Дударенку Є.В., Ольшевській Л.В., Дударенко Л.А. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну 

сумісну  власність для будівництва  і  обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Садова, 50 

68.  

Про надання дозволу гр. Пукішу  І.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і обслуговування житлового 

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

69.  

Про надання дозволу гр. Санченко В.Р. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 12-Лінія, 9  

70.  

Про надання дозволу гр. Поліванову 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. Котляревського, 16  

71.  

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  

72.  

Про надання дозволу гр. Сидоруку Ю.П. 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  

73.  

Про надання дозволу гр. Мельнику М. С.на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

вул. Зелена, 2 

74.  

Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської 

ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для облаштування дитячого та спортивного майданчиків в м. 

Ірпінь по вул. Незалежності 

75.  
Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівель 
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закладів охорони здоров’я в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 52-в  

76.  
Про надання дозволу ТОВ «Кермет-І» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в м. Ірпінь, вул.Багірова,1-а 

77.  

Про надання дозволу Державній акціонерній холдинговій компанії «АРТЕМ» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

об’єктів рекреаційного призначення (розміщення дитячого оздоровчого центру ім. 

Гагаріна) в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 28 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

78.  

Про затвердження гр. Качановській А.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 12 

79.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

80.  

Про затвердження гр. Кучеру В. М.   проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Кошового, 25 

81.  
Про затвердження гр. Лавріненку В.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в м. Ірпінь,  вул. Лермонтова, 13 

82.  
Про затвердження гр. Редіну Ф.І. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для ведення садівництва  в м. Ірпінь, с/т «Ветеран-2», діл. 27 

83.  

Про затвердження гр. Благодушку А.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Авіаконструктора Антонова, 11-а/92 

84.  

Про затвердження гр. Приходьку В. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/67 

85.  
Про затвердження гр. Уткіній А. Ю. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/9 

86.  
Про затвердження гр. Сівко В.П. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

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

87.  
Про затвердження гр. Василенку Р.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

88.  

Про затвердження гр. Остапчук Т.О.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Шевченка 

89.  

Про затвердження гр. Леонову В. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/33 

90.  

Про затвердження гр. Гусячому Р. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/122 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

ТА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

91.  Про затвердження громадянам Грицай Л.К. та Пюре К.В.  технічної документації із 
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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. Гоголя, 6-в 

92.  

Про затвердження гр. Курищук М.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. Гоголя, 6-д 

93.  

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

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 51 

94.  

Про затвердження гр. Нефедьєвій О. Є. 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, 1 

95.  

Про затвердження громадянам Харенку М.А., Харенко О.О., Харенку О.М., Капацин 

Л.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, вул. Тищенка, 3-в 

96.  

Про затвердження гр. Вишневській Е. 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. Мечнікова, 19 

97.  

Про затвердження гр. Кущ 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. Толстого, 4/1 

98.  

Про затвердження гр. Кебі 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. Українська, 40/1 

99.  

Про затвердження гр. Машковій О.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. Українська, 43-а 

100.  

Про затвердження гр. Іванову 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. Б. Хмельницького, 27 

101.  

Про затвердження гр. Єліну А.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. Ломоносова, 17 

102.  

Про затвердження гр. Єліній-Шпакович О.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 
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будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 17-г 

103.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Університетська, 17  

104.  

Про затвердження житлово-будівельному кооперативу «Ясний» технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 3, 3-а 

105.  
Про передачу гр. Бринчак І.О. у власність земельної ділянки для іншої житлової  

забудови в м. Ірпінь, вул. Грибна, 10/1 

106.  
Про передачу гр. Дем’янчук Н.І.  у власність земельної ділянки для іншої житлової 

забудови в м. Ірпінь, вул. Грибна, 12 

107.  
Про передачу гр. Богомазу В. В. у власність земельної ділянки для іншої житлової 

забудови в м. Ірпінь, вул. Грибна, 14/2 

108.  
Про передачу гр. Марисику О.П.  у власність земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 

Мінеральна, 24-з 

109.  
Про передачу гр. Буцмай Т.Ю. у власність земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 

Мінеральна, 24-ж 

110.  
Про передачу гр. Царьовій  Т.С. у власність земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 

Мінеральна, 24-к 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  

ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ,  

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

111.  

Про затвердження гр. Висоцькому І. Л. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24-в 

112.  

Про затвердження гр. Горькову О.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на  будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-л 

113.  

Про затвердження гр. Білокуру В.О.  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. Громадянська,4 

114.  

Про затвердження гр. Білокуру В.О.  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. Гагаріна, 40 

115.  

Про затвердження гр. Осипенко О. А. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 25-а 
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116.  

Про затвердження гр. Осипенко О. А. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 25-а 

117.  

Про затвердження гр. Осипенко О. А. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 25-а 

118.  

Про затвердження гр. Осипенко О. А. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 25-а 

119.  

Про затвердження ТОВ ВКФ «Валерія» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка перебуває в постійному  користуванні, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. З. Алієвої, 76 

120.  

Про затвердження КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка перебуває в користуванні на умовах оренди, 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. 11 Лінія, 4 

121.  

Про затвердження Міжнародному благодійному фонду «ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ-ВЄ» 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в м. Ірпінь, вул. Чехова, 1-а 

122.  

Про затвердження Міжнародному благодійному фонду «ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ-ВЄ» 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в м. Ірпінь, вул. Чехова, 1-а 

 ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

123.  
Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Натана Рибака 

124.  
Про припинення гр. Коптєвій Л.Б. дії договору оренди земельної  ділянки № 94 від 

10.01.2017 р. в м. Ірпінь, вул. Київська, 45 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

125.  
Про надання дозволу ФОП Ахмедлі З.Х.о на розміщення тимчасової споруди – 

торговельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, поряд з буд. 4-б 

126.  
Про надання дозволу ФОП Чупирі М.О. на розміщення тимчасової споруди – 

торговельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Шевченка, навпроти буд. №7 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ 
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127.  

Про поновлення ПП «Сфера-2012» договору оренди земельної ділянки для 

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

Соборна, 120-д 

128.  

Про поновлення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» договору оренди земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку  в м. Ірпінь,  

вул. Соборна, 120-д 

129.  

Про поновлення ФОП Ахтирку В.В. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь,  

вул. Авіаконструктора Антонова, 3-а/1 

130.  
Про поновлення ФОП Коноваленко О.С. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 52-а 

131.  

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

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

74 Стрілецької дивізії, 3 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ 

132.  

Про надання в постійне користування ТОВ «ПЖ Комфортний Дім» земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Натана Рибака, 25-г 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКУП 

133.  
Про надання дозволу гр. Кубечку О.В. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь,  

вул. Багірова, 1-а 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

134.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.03.2017 року № 2047-30-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Сагайдак А. С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо    відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 18-к» 

135.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року № 2411-36-

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

щодо   відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

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

136.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року № 2410-36-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Братусь О. Б. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Дачна, 20-б» 

137.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.03.2017 року № 2039-30-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Черкай Ю. С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

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

138.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.12.2017 року № 3093-44-

VІІ «Про надання дозволу гр. Євстаф’євій Т. О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 1» 

139.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 03.06.2016 року №959-15-VІІ 

«Про надання гр. Чичуй М. О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для   будівництва та обслуговування 

житлового   будинку, господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 
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26-е»                                              

140.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 15.09.2016 року № 1306-21-

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

щодо   відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1/6» 

141.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.04.2017 року № 2167-32-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Загоруку А. С.на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/24 та визнання не чинним 

рішення Ірпінської міської ради від 30.07.2010 р. № 5025-92-V» 

142.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року № 2427-36-

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

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

Ірпінь, вул. Багірова, 27»  

143.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 29.05.2018 року № 3682-51-

VІІ  «Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради  на 

розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки в постійне 

користування  для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь, 

вул. Курортна, 9» 

144.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.05.2018 р. № 3749-51-VІI 

145.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.05.2018 р. № 3747-51-VІI 

146.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.05.2018 р. № 3748-51-VІI 

147.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.05.2018 р. № 3750-51-VІI 

148.  
Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки №10 від 04.02.2015 р. за 

адресою: м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, 1-б 

 ПРО ВІДМОВУ 

149.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

150.  

Про розгляд заяви гр. Валуєвої І. М. щодо передачі в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпінь земельних ділянок в м. Ірпінь, провул. 

Достоєвського, 7 та 7-в 

151.  

Про розгляд заяв гр. Постнікова М. С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

згідно додатку № 1 

152.  
Про розгляд заяви гр. Мелешко І.В. щодо оформлення сервітуту на частину земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 1 

153.  Різне 
 

 

 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                                  А. В. Попсуй                                        


