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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

Сімдесят друга сесія VII-го скликання 

 
 
 

«26» вересня 2019 року 

 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про затвердження оновленого складу постійних депутатських комісій 

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

3.  
Про розгляд електронної петиції щодо заборони спалювання шин на території  

Машторфу 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  Про розгляд електронної петиції «Проти побудови об'їзної по вулиці Київській в Ірпіні» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  
Про розгляд електронної петиції щодо очищення відкритих водойм, прибережних смуг 

та зариблення водойм 
 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату ради 

та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

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

 Доповідач: Петренко В.М. – заступник начальника управління охорони здоров’я 

8.  
Про внесення змін до Додатку №1 та Додатку №2 Міської комплексної програми 

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

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

9.  

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

України «Про оборону України», «Про військовий обовязок та військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 роки» 

 
Доповідач: Чаплюк Ю.Г.- в.о. начальника відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

10.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних ділянок в м. 

Ірпінь, по вул. Поповича 3 

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

11.  
Про внесення змін до Програми розвитку інформаційних та комунікаційних технологій 

м.Ірпінь та селищ на 2017-2020 рр. 

 Доповідач: Калічка А.А.-директор КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 

https://imr.gov.ua/attachments/article/14647/15.05.20170005.PDF
https://imr.gov.ua/attachments/article/14647/15.05.20170005.PDF
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Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу 

12.  

Про затвердження  договорів про  залучення коштів  замовників   будівництва  об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

та угод про внесення змін до договорів про  залучення коштів  замовників   будівництва  

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь 

13.  

Про 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 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник управління 

14.  
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» 

15.  
Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету одержувачами 

бюджетних коштів м. Ірпінь 

16.  
Про надання поворотної фінансової допомоги КПП «Теплоенергопостач» Ірпінської 

міської ради 

17.  
Про надання поворотної фінансової допомоги КП «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської 

ради 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В. - начальник управління 

18.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» 

Ірпінської міської ради в новій редакції  

19.  
Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради на списання майна 

20.  

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради Київської області в новій редакції та внесення змін до 

видів економічної діяльності комунального підприємства 

21.  Про внесення змін до Програм 

22.  Про  надання пільг щодо орендної плати за оренду об’єктів комунальної власності   

23.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії по розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 16 вересня 2019 року №10/2019 

24.  
Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 

оренду з конкурсу 

25.  

Про затвердження актів приймання-передачі до комунальної власності територіальної 

громади м. Ірпінь об’єктів державної власності, які під час приватизації не ввійшли до 

статутного капіталу  ПрАТ «Ірпіньмаш» 

26.  

Про внесення змін до рішення сесії від 14.03.19 №4918-65-VII «Про надання дозволу  

КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради на передачу 

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

27.  
Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь квартири 

№124 в будинку №7-Е по вул. Мінеральна у м. Ірпінь  

28.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської 

міської ради фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені за рахунок 

коштів міського бюджету, на баланс КП «УЖКГ «Ірпінь», КП «Управління благоустрою 



 

3 

міста» 

29.  Про передачу комунального майна на праві господарського відання 

 
Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І. Є. - директор підприємства 

30.  

Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

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

 

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

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

32.  Про погодження технічних умов  КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

33.  Про надання дозволу на укладання договору про спільну діяльність 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника підприємства 

34.  

Про надання ТОВ «СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова, 27  

35.  

Про надання гр. Ясиру А.Є. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Озерна, 101-а, 101-б 

36.  

Про надання гр. Гасимову Руфату Рамізу оглу в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 31, 33, 33-а 

37.  

Про надання гр. Міщенку Ю.В. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Озерна, 103-а, 103-б 

38.  

Про надання гр. Омельянчуку І.І. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Ватутіна, 2 

39.  

Про надання гр. Роспотнюк В.А. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, 1-о 

40.  

Про надання гр. Легусь Н.О. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Давидчука, 47/1 

41.  

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

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Білокур, 1л/1, 1л/2 

42.  

Про надання гр. Кривень О.М. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для складування будівельних матеріалів за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25, 25-е 

43.  

Про надання гр. Побережному В.Є. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Котляревського, 53 

44.  

Про внесення змін до Програми «Поводження з безпритульними тваринами в місті 

Ірпінь на 2017–2020 роки»  
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Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

45.  

Про надання дозволу гр. Луценко 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, вул. Поповича, 3-в 

46.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 35 

47.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська,9а 

48.  

Про надання дозволу гр. Чернятинській О. Д. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 9б 

49.  

Про надання дозволу гр. Півтораку В.Б. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/36 

50.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/70 

51.  

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

відведення земельної ділянки у власність  для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Некрасова, 1-з 

52.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Українська 

53.  

Про надання дозволу гр. Павленку І.О.  на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-г 

54.  

Про надання дозволу гр. Липовій К.Б.  на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-д 

55.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Виговського, 3-г 

56.  

Про надання дозволу гр. Писанці В.В.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Виговського, 3-б 

57.  

Про надання дозволу гр. Митряну В.К. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Гоголя, 31-р 

58.  

Про надання дозволу гр. Чепурнову 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. Матросова, 25 
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59.  

Про надання дозволу Службі у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 35-а 

60.  

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

ради на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки в м. Ірпінь, вул. Садова, 38  

61.  

Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129-а  

62.  

Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо об’єднання 

земельних ділянок по вул. Петрусенка, 18 в м. Ірпінь, які перебувають в комунальній 

власності територіальної громади міста Ірпінь  

63.  

Про надання дозволу дочірній компанії «Укртрансгаз» національної акціонерної 

компанії «Нафтогаз України» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в постійне користування для розміщення та експлуатації об’єктів 

трубопровідного транспорту м. Ірпінь, згідно додатку №1 

64.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

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

електричної та теплової енергі в м. Ірпінь, вул. Соборна 

65.  

Про надання гр. Демченку А.М. згоди на одержання в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпеня земельної ділянки, яка знаходиться в приватній 

власності за адресою: м. Ірпінь, вул. Лісова, 8  

66.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення, якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(облаштування парку) в м. Ірпінь, вул. Лісова, 8 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

67.  

Про затвердження гр. Кроткіх Ю.Л.   проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Донецька, 30-д 

68.  

Про затвердження гр. Рвачовій К.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Незалежності, 23-б 

69.  

Про затвердження гр. Степанчук Ю.О.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Прибережна, 1 

70.  

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

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 

Лінія, 9/57 

71.  

Про затвердження гр. Козенкову Р.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 

Лінія, 9/31 
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72.  

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

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 

Лінія, 9/32 

73.  
Про затвердження гр. Петроє К.І. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/62 

74.  
Про затвердження гр. Наріжному Д.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для колективного садівництва в м. Ірпінь,  с/т «Ветеран» 

75.  
Про затвердження гр. Табак Г.П. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Львівська, 12-е 

76.  
Про затвердження гр. Берчак К.В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. О. Кошового, 22-а 

77.  

Про затвердження гр. Тетянчуку О.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/126 

78.  
Про затвердження гр. Мазуру І.Ю. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального    гаражу в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 5 

79.  
Про затвердження гр. Братусь О.Б. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Дачна, 20-б 

80.  
Про затвердження гр. Компанець С. С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/73 

81.  
Про затвердження гр. Медвецькому І. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 10/9 

82.  
Про затвердження гр. Симоненко А. Т. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/57 

83.  

Про затвердження гр. Сорокіній Л. П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Ірпінська, 3-а 

84.  

Про передачу гр. Фатеєву С.С. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

пров. 1 Український, 23 

85.  

Про затвердження гр. Бокочу  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. Гостомельське шосе, 6-а/1 

86.  
Про надання комунальному підприємству «Управління благоустрою міста» в постійне 

користування земельної ділянки в м. Ірпінь, парк «Перемога» 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

87.  

Про затвердження гр. Козельському 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. Достоєвського, 5 

88.  

Про затвердження гр. Осадчому 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 будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Багірова, 38 
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89.  

Про затвердження гр. Скоренькому П.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. Достоєвського, 27-а 

90.  

Про затвердження гр. Федосенку  В.О. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

91.  

Про затвердження гр. Гребеножко 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, провул. Михайлівський, 5 

92.  

Про затвердження гр. Ронський Л.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. Лесі  Українки, 4 

93.  

Про затвердження гр. Пазюк Л.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. Щаслива, 26/1  

94.  

Про затвердження гр. Єременко 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, провул. Ломоносова, 15 

95.  

Про затвердження гр. Щербині А.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, провул. ІІ Український, 2 

96.  

Про затвердження гр. Савченку П.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. Покровська, 42 

97.  

Про затвердження громадянам Кисленко Р.І., Яременку К.А. та Кисленку Р.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. Ватутіна, 35  

98.  

Про затвердження громадянам Мирошніченку В.О.  та Красновській Л.В.  технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 31 
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99.  

Про затвердження громадянам Черниш Л.М.  та Черниш Я.К.   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. Котляревського, 47 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

100.  

Про затвердження гр. Денисенку В.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. Варшавська, 48/2 

101.  

Про затвердження гр. Михальчук О.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 будівельі споруд  в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 90 

102.  

Про затвердження гр. Ковальчук Л.П.  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. Чехова, 6-е 

103.  

Про затвердження гр. Ковальчук Л.П.  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-б 

104.  

Про затвердження гр. Скибі М.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. Гагаріна,51 

105.  

Про затвердження гр. Скибі М.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. Гагаріна,51 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

106.  
Про поновлення ФОП Корчевській В.М. договору оренди земельної ділянки для 

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

107.  
Про надання Інжиєвській Я.К. в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 1/1 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

108.  
Про надання дозволу ТОВ «Кооперативний - Альянс» на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Тищенка 

109.  

Про надання дозволу гр. Нелюбіну В.Л. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Тищенка 
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110.  
Про надання дозволу гр. Нелюбіну В.Л. на встановлення особистого строкового 

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

111.  

Про надання згоди гр. Кривню О. М. на укладання договору особистого строкового 

сервітуту з  ПрАТ «Київобленерго» щодо земельної ділянки  в м. Ірпінь, 

вул. Тургенівська, 25-е 

112.  
Про надання дозволу ФОП Алтухову О.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Гостомельське шосе 

 ДОЗВІЛ НА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

113.  

Про надання громадянам  Андрейку А.М. та Мітряну І.К. дозволу на викуп земельної 

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

вул. Центральна, 28  

114.  Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб (створення міського парку) 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

115.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.07.2019 року №5572-70-VІІ 

116.  

Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 17.04.2014 року № 

3899-55-VІ «Про надання дозволу Комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних  ділянок в постійне  

користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, згідно додатку № 1» 

117.  
Про внесення змін в додаток № 1 до рішення Ірпінської міської ради від 29.05.2018 року 

№3751-51-VІІ  

118.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.08.2019 року № 5652-71-УІІ 

«Про надання дозволу комунальному підприємству «Контроль благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (розміщення служби захисту та лікування тварин) м. Ірпінь, 

вул. Покровська, 1-щ» 

119.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 29.08.2019 року №5700-71-VІІ  

120.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.08.2019 року №5692-71-VІІ 

«Про надання комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» в постійне користування 

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

121.  

Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в м. Ірпінь,  

вул. Висока, 10-в 

 ПРО ВІДМОВУ 

122.  

Про розгляд заяви ФОП Золотарьова П.Г. про встановлення особистого строкового 

сервітуту щодо земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, навпроти 

буд. №18-д, для розміщення тимчасової споруди – торговельного павільйону 

123.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

124.  

Про розгляд клопотання ПрАТ «Київобленерго» щодо надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах 

оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Тургенівська 
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125.  Різне  

 

 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                                               А. В. Попсуй 


