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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

Шістдесят третя сесія VII-го скликання 

 

«24» січня 2019 року 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату ради 

та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  Про розгляд електронної петиції щодо підвищення вартості проїзду в  маршруті 379 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  
Про розгляд електронної петиції щодо маршрутів 7-А та 7-Б  замінити «Газелі» на 

більш габаритні автобуси 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  
Про розгляд електронної петиції щодо збільшення електропоїздів у «час пік» 

(маршрут: Ворзель - Київ) 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

7.  
Про розгляд електронної петиції щодо залишення вулиці Університетська в м. Ірпінь її 

поточної назви 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

8.  
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста Ірпінь 

«Мужеловський» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

9.  

Про створення закладу загальної середньої освіти «Ірпінський академічний ліцей 

Національного університету біоресурсів і природокористування України» Ірпінської 

міської ради Київської області 

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

10.  
Про затвердження Положення про оплату праці керівника комунального 

некомерційного підприємства в галузі охорони здоров’я Ірпінської міської ради 

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

11.  
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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Питання КП «Муніципальна варта» 

Доповідач: Ковальчук М.М. – начальник КП  

12.  
Про надання дозволу на укладання договору на безоплатне користування офісним 

обладнанням з Ірпінським відділом поліції ГУНП в Київській області  

13.  

Про передачу майна департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної 

державної адміністрації на відповідальне безоплатне зберігання, яке передбачає 

позабалансовий облік комунальному підприємству «Муніципальна варта» Ірпінської 

міської ради 

 
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 внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №4588-65-VІ від 15 січня 

2015 року «Про встановлення ставок земельного податку в м.Ірпінь» 

16.  Про надання пільг по сплаті земельного податку в м.Ірпінь 

17.  

Про внесення змін до рішення  Ірпінської  міської ради VІ скликання від 15.01.2015 

року № 4586-65-VІ „Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки в м.Ірпінь» 

18.  
Про внесення змін до рішення  Ірпінської  міської ради VІ скликання від 15.01.2015 

року № 4587-65-VІ «Про встановлення ставки транспортного  податку  в м.Ірпінь» 

19.  
Про внесення змін до рішення  Ірпінської  міської ради VІ скликання від        

15.01.2015 року № 4590-65-VІ  « Про встановлення туристичного збору в м. Ірпінь» 

20.  
Про надання пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління 

21.  
Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 

оренду з конкурсу 

22.  

Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії  з розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 06 грудня 2018 року №8/2018 та від 29 

грудня 2018 року №9/2018 

23.  По надання дозволу КП  «Ірпіньводоканал» на списання основних засобів 

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

необоротного активу 

25.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської 

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

коштів міського бюджету 

26.  

Про  безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 

баланс Коцюбинської селищної ради фактичних витрат по капітальним видаткам, 

які проведені  за рахунок коштів міського бюджету 

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

28.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції 

29.  

Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на списання 

основного засобу 
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30.  
Про надання дозволу на реорганізацію комунальних підприємств ради за адресою: 

смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 218 

31.  

Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради  від 07.09.2017 №2553-39-

VІІ «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь 

об’єкту житлового фонду (квартири) від ВАТ «Ірпінський комбінат «Перемога» за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Миру, 18» 

32.  
Про надання дозволу ліквідаційній комісії по  здійсненню процедури ліквідації 

КП «Міжлікарняна аптека» Ірпінської міської ради на передачу майна 

33.  
Про затвердження  акту приймання-передачі приміщення гуртожитку, розташованого 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 104-А 

34.  
Про надання дозволу КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради на безоплатну 

передачу основного засобу 

35.  
Про передачу на баланс КПП «Теплоенергопостач» котельні за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 5 

36.  

Про передачу на відповідальне зберігання КП «Муніципальна варта» Ірпінської 

міської ради обладнання стаціонарного посту автоматизованої системи моніторингу 

атмосферного повітря 

37.  
Про погодження Положення  про відділ «Служба захисту та лікування тварин» 

КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради Київської області 

38.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» на передачу 

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

39.  
Про надання в оренду приміщення для Гостомельської селищної ради за адресою: 

смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 218 

40.  
Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової 

розподільної мережі та інфраструктури об’єкта будівництва в м. Ірпінь 

41.  

Про передачу майна комунальної власності територіальної громади м.Ірпеня в 

користування службі у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради на праві 

господарського відання 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу 

42.  

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 

43.  
Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік 

44.  

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 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник комунального підприємства 

45.  

Про надання гр. Лагоді Г. С. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за адресою:  

м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 1 

46.  
Про надання гр. Алєксєєнку І.Є. в тимчасове користування земельну діляну на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за адресою: 
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м. Ірпінь, вул. Кошового, 20 В, 20 В/1, 20 В/2, 20 В/3, 20 В/4, 20 В/5, 20 В/6 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Доповідач: Унинець В. В.- начальник відділу  

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

47.  

Про надання дозволу гр. Спедчуку Р.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. Варшавська, 78-а 

48.  

Про надання дозволу гр. Ольшевському В.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

49.  

Про надання дозволу гр. Наріжному Д. І. на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

с/т «Ветеран» 

50.  

Про надання дозволу гр. Бєлянкіну П. М. на розроблення проекту землеустрою щодо   

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

вул. Тургенівська, 19 

51.  

Про надання дозволу гр. Костів Л.П. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва в м. Ірпінь, с/т 

«Берізка», ділянка 23 

52.  

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 

53.  

Про надання дозволу гр. Шашенко Н.О. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Давидчука, 4-в 

54.  

Про надання дозволу гр. Марченко Г. М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

вул. Варшавська, 71 

55.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/120 

56.  

Про надання дозволу гр. Білик Г. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Гоголя, 1 

57.  

Про надання дозволу гр. Тетянчук М. К. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/128 

58.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/126 

59.  

Про надання дозволу гр. Симоненко А. Т. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/57 

60.  
Про надання дозволу Головному територіальному управлінню юстиції у Київській 

області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
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постійне користування для будівництва та обслуговування будівель органів державної 

влади та місцевого самоврядування в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 34 

61.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Тищенка, 3-д 

62.  

Про надання дозволу гр. Резнік Т.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. Котляревського, 56-а 

63.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

64.  

Про надання дозволу гр. Табак Г. П. на розроблення проекту землеустрою щодо   

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

вул. Львівська, 12-е 

65.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Чехова, 5-г 

66.  

Про надання дозволу гр. Сапонюк О. П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Чехова, 5-д 

67.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення  технічної документації із 

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

місцевості), яка розташована в м. Ірпінь, вул. Садова, 70 

68.  
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 38 

69.  

Про надання ФОП Позняку О.А. дозволу на розроблення технічної документації із 

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

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

вул. Центральна, 16-а. 

70.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

міської ради, яка знаходиться в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-м 

71.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, 

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

теплової енергії в м. Ірпінь по вул. Білокур 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

72.  

Про затвердження гр. Матушевській І.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 43-а 

73.  

Про затвердження гр. Мелешко І.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки  у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

74.  

Про затвердження гр. Цвіцінському Ю.Я. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 97-д 
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75.  

Про затвердження гр. Єременку Н.А.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 62-п 

76.  
Про затвердження гр. Коломієць Г.Б. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Вишнева, 20-а 

77.  

Про затвердження гр. Бурдюжі Т.В. проектуземлеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/2 

78.  

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

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

Лінія, 9/18 

79.  
Про затвердження гр. Чижу О.М.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки  

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/7 

80.  

Про затвердження гр. Войцещуку Д.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/21 

81.  

Про затвердження гр. Шарапі В.Л. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/22 

82.  

Про затвердження гр. Соколюк А.К. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/42 

83.  

Про затвердження гр. Клименку Є. Ю. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/4 

84.  
Про затвердження гр. Примі А.М.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/41 

85.  
Про затвердження гр. Кеппу О.В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/45 

86.  

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

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

Лінія, 9/40 

87.  

Про затвердження гр. Суботовичу А.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/23 

88.  

Про затвердження гр. Пасюку С.П.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/6 

89.  

Про затвердження гр. Павленку І.С.   проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/14 

90.  
Про затвердження гр. Зіомко С.Є. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь,  вул. 11 Лінія, 9/12 

91.  

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

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

Лінія, 9/5 
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92.  

Про затвердження гр. Осипчуку П.П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/46 

93.  

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

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

Лінія, 9/10 

94.  

Про затвердження гр. Андрюшину О. Г.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/25 

95.  

Про затвердження гр. Білодід Л. В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/1 

96.  

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

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

Лінія, 9/38 

97.  

Про затвердження гр. Ханюченку В. І.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/63 

98.  

Про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність  гр. Замогильній С. О.  

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

Лінія, 9/13 

99.  

Про затвердження гр. Мазуру І. П.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/59 

100.  

Про затвердження гр. Плюшкіну А. Ю.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/8 

101.  

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

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

Лінія, 9/15 

102.  

Про затвердження гр. Суббот О.М.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 23 

103.  

Про затвердження гр. Довгаль С.О.   проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/30 

104.  

Про затвердження гр. Неганову І.В.   проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/117 

105.  

Про затвердження гр. Яремичу С.І.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Степанівська, 23-в 

106.  

Про затвердження гр. Яремич Л.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Степанівська, 23-а 

107.  
Про затвердження гр. Миронову М.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  
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вул. Українська, 80-м 

108.  

Про затвердження гр. Бичковській Г.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 80-ж 

109.  

Про затвердження гр. Шевчук О.О.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 80-ш 

110.  
Про затвердження гр. Бойку М.С.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Українська, 80-з 

111.  

Про затвердження комунальному підприємству «Ірпіньжитлоінвестбуд» проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  для будівництва 

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 119 

112.  

Про затвердження гр. Ясиру А.Є. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 101 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

113.  

Про затвердження гр. Мозговій 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. Львівська, 6 

114.  

Про затвердження гр. Мірошниковій С.Ф  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. Університетська, 62  

115.  

Про затвердження гр. Садовничому М.П.  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. Северинівська, 4/3 

116.  

Про затвердження гр. Саху  І.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, 32-а 

117.  

Про затвердження гр. Цмокалюк 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. Сагайдачного, 28 

118.  

Про затвердження гр. Лісовській Л.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. 10 Лінія, 5 

119.  

Про затвердження гр. Новікову Г.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. Виговського, 27 
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120.  

Про затвердження гр. Лисинчук І.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. З.Алієвої, 90/1 

121.  

Про затвердження гр. Костишиній  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. Соборна, 22 

122.  

Про затвердження гр. Галян Н.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. Озерна, 39 

123.  

Про затвердження гр. Онішку О.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. Підгірна, 6/1 

124.  

Про затвердження гр. Макаричеву 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. Ново-Оскольська, 14-б 

125.  

Про затвердження гр. Макаричеву О.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. Ново-Оскольська, 14-б/1 

126.  

Про затвердження гр. Ільєнко О.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. Котляревського, 13 

127.  

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

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

передачу у власність земельноїділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 38 

128.  

Про затвердження гр. Лернер Л.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. Гагаріна, 45 

129.  

Про затвердження гр. Дубас 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. І Північний тупик, 5 

130.  

Про затвердження гр. Юрчук Т.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. Багірова, 5 

131.  

Про затвердження громадянам Гаращенко В.Г. та Гаращенко Н.Г. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

м. Ірпінь, вул. Варшавська, 91 

132.  

Про затвердження громадянам Довганичу В.С. та Довганич А.С. 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. Авіаконструктора Антонова, 4 

133.  

 Про затвердження громадянам Новосельській Р.І., Новосельському С.О. та 

Новосельському Ю.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, провул. ІІ-й Український, 2-а  

134.  

Про затвердження громадянам Запольському В.П., Запольській Т.С. та Бортун М.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. Личака, 29/2 

135.  

Про затвердження громадянам Ляшенко Т.О. та Бабійчуку В.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. Північна, 10 

136.  

Про затвердження громадянам Москаленко Н.О. та Москаленко О.С. 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, 52 

137.  

Про затвердження громадянам Пастернаку М.М., Пастернаку Р.М. та Пастернак В.І. 

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. Личака, 29/1 

138.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, яка знаходиться в м. Ірпінь, 

провул. 1 Український,26 

139.  

Про затвердження гр. П’янковському М.М. технічної документації із землеустрою 

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

передачуу власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 52/1 

140.  

Про затвердження громадянам Коваленко Н. Ф. та Колесник Т. Ф.  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. Героїв, 7 

141.  

Про затвердження громадянам Смульській  В.Б.к., Сулимі  Н.А. та Смульському А.А. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

споруд в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 18 

142.  

Про затвердження гр. Климовій Н.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. 74 Стрілецької дивізії, 15 та 

визнання нечинним рішення Ірпінської міської  ради від 13.09.2018 року № 4208-57-

VІІ 

143.  

Про затвердження гр. Шмаленюку О.М.  технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної  власності, яка знаходиться в 

оренді для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 7  

144.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, яка перебуває в комунальної власності Ірпінської міської ради для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 12 

145.  

Про передачу гр. Шмаленюку С.О. земельної ділянки для будівництва і 

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

Житомирська, 7  

146.  
Про передачу гр. Куклі Т.О. земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

147.  

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 

148.  

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 

149.  

Про затвердження гр. Шуліченку Д.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. Виговського, 1-ж 

150.  

Про затвердження гр. Ясиру А.Є. 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. Озерна, 101 

151.  

Про затвердження гр. Міщенку Ю.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. Озерна, 103 
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152.  

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, 13 

153.  

Про затвердження гр. Королю П.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуальних гаражів на будівництво і обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-я 

154.  

Про затвердження гр. Королю Ю.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 будівель ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-п 

155.  

Про затвердження ПП «ТЕРА ІНВЕСТМЕНТС» 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 ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 56 

156.  

Про затвердження гр. Колеснікову С.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 та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 25 

157.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 122/1 

158.  

Про затвердження гр. Старовойтову 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 та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. З. Алієвої, 76-а 

159.  

Про затвердження гр. Григор’єву В. Г. 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. Д. Попова, 26-в 

160.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 122/2 

161.  

Про затвердження гр. Шапіро А.Л. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Виговського, 18 

162.  

Про затвердження гр. Шапіро А.Л. 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 
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обслуговування багатоквартирного житлового будинку  з об`єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Виговського, 18 

 ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

163.  

Про надання  ФОП Івасюку І.М.  земельної ділянки в оренду для будівництва  та 

обслуговування об’єктів туристичної  інфраструктури та закладів громадського 

харчування  в м. Ірпінь, вул. Ярославська,13 

164.  
Про поновлення ФОП Шкаровській А.І. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Університетська, 54 

165.  
Про поновлення ТОВ «Будматеріали» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. А.Антонова, 9 

166.  

Про поновлення ТОВ «Техноком» договору оренди земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 

167.  
Про поновлення ФОП Сльозі Н. О. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівельторгівлі в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 52 

168.  
Про поновлення гр. Кузьменко Н.Д. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівельторгівлі в м. Ірпінь, вул.Северинівська, 116  

169.  
Про поновлення ФОП Карнафель В. І. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівельторгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 8-а 

170.  
Про поновлення ФОП Байрамову К.Г.о. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівельторгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна 

171.  
Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 371  від 22.12.2005 р. за 

адресою: м. Ірпінь, вул. О.Кошового, 20 

172.  

Про припинення ТОВ «Блиставиця» права постійного користування земельною 

ділянкою для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу та надання 

земельної ділянки в оренду, яка  розташована  в м. Ірпінь, пров. Озерний, 20-в 

173.  

Про надання згоди на заміну орендаря земельної ділянки, яка знаходиться в 

користуванні згідно договору оренди  № 236  від 01.08.2004 р. в м. Ірпінь, 

вул. Мінеральна, 11-а 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

174.  
Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на укладання договору особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Котляревського,34-т 

175.  
Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на укладання договору особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Полтавська, 61-б 

176.  
Про надання дозволу гр. Пікулику О. Б. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, по вул. Мінеральній 

177.  
Про надання дозволу гр. Пікулику О. Б. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, по вул. Університетській 

178.  
Про припинення ТОВ «ПРОМ-НАФТОГАЗ» дії договорів особистих строкових 

сервітутів в м. Ірпінь, згідно додатку № 1  

179.  
Про припинення ФОП Пилипенку О.А. дії договору  особистого строкового сервітуту 

в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, біля буд. 8-б 

180.  

Про надання згоди на припинення договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту, укладеного між КП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської 

міської ради та ТОВ «Київоблтепло» в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 63-ж 
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181.  
Про надання дозволу ФОП Щербині П. М. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, по вул. Центральна (привокзальна площа) 

182.  

Про надання дозволу ФОП Щербині П. М. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, по вул. Університетській (парк 

«Центральний») 

 ДОЗВІЛ НА ВИКУП 

183.  
  Про надання дозволу ТОВ «ТЦ «ВАЙТ ХАУЗ» на викуп земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. 10 Лінія, 1-б 

184.  
Про надання дозволу гр. Сироватці П. В. на викуп земельної ділянки в   м. Ірпінь, вул. 

Богдана Хмельницького, 37-в 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

185.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 29.05.2018 року № 3763-51-

VІІ «Про поновлення договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

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

186.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 17.12.2015 року № 263-5-VІІ  

«Про надання дозволу ОК «ЖБК «ІРПІНЬ-ПАРКОВИЙ» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди для 

обслуговування багатоквартирного житлового  будинку в м. Ірпінь,  вул. 

З. Алієвої, 104» 

187.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 року № 1184-20-

VІІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Шундик І. П. на розроблення 

проекту землеустрою щодовідведення земельної  ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/109 

188.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 року № 1184-20-

VІІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Донченку І. О. на розроблення 

проекту землеустрою щодовідведення земельної  ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/35 

189.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 року № 1184-20-

VІІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Андрійцю М. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодовідведення земельної  ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/23 

190.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 року № 1184-20-

VІІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Неганову      І. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодовідведення земельної  ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/117 

191.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 року № 1184-20-

VІІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Ярмоличу Д. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодовідведення земельної  ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/25 

192.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 року № 1184-20-

VІІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Борейку  А. П. на розроблення 

проекту землеустрою щодовідведення земельної  ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/110 

193.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 року № 1319-21-

VІІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Костіву І. Я. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для будівництва 
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індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/126 

194.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.11.2017 року № 2921-43-

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

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/59» 

195.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.11.2017 року № 2922-43-

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/60» 

196.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року № 2764-42-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Косачу А. О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

Ірпінь, вул. Соборна, 63/1» 

197.  
Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.11.2017 року № 2986-43-

VІІ «Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки №397 від 14.03.2006 р.» 

198.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 23.02.2017 року № 1921-28-

VІІ  «Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова» 

199.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 22.12.2016 року № 1748-26-

VІІ  «Про надання дозволу  громадянам на  розроблення проектів землеустрою  щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів, в 

м. Ірпінь по вул. Миру, згідно додатку №1»  

200.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року № 2423-36-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Загурській 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. Вериківського, 50» 

201.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.12.2011 року № 1510-24-VІ 

в частині продовження терміну дії дозволу гр. Горбіну В. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/42 

202.  
Про погодження видобування торфу на земельних ділянках, які знаходяться у 

власності  гр. Кривенкової І. В. 

203.  
Про припинення ПрАТ «Ірпіньмаш» права постійного користування земельною 

ділянкою, яка знаходиться в м. Ірпінь, вул. Тургенівська,104-а 

204.  
Про припинення ПрАТ «Ірпіньмаш»  права постійного користування земельною 

ділянкою, яка знаходиться в м. Ірпінь, вул. Садова,67 

205.  

Про надання гр. Сирцову О.М. згоди на одержання в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпеня земельної ділянки, яка знаходиться в приватній 

власності за адресою: м. Ірпінь, вул. Гоголя, 31 

206.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 02.11.2017 року № 2767-42-

VІІ «Про надання дозволу гр. Большинській Ю. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Некрасова, 1-б та визнання не чинним 

рішення  Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 969-15-VІІ» 
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 ПРО ВІДМОВУ 

207.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

208.  

Про розгляд клопотання Університету державної фіскальної служби України про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти в м. Ірпінь, вул. Університетська, 26 

209.  
Про розгляд заяви гр. Кондратенка М. П. щодо продовження терміну дії рішення 

Ірпінської міської ради від 14.05.2010 року № 4495-88-V  

210.  
Про розгляд заяви гр. Рудя С. М. щодо продовження терміну дії рішення Ірпінської 

міської ради від 25.12.2014 року № 4529-63-VІ 

211.  Різне 

 

 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                                       А. В. Попсуй 


