
 

 

      
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 

 

 

 

 

 

П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ 

 

13 вересня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                              

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         2 
 

 
ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

13 вересня  2018 р.                                                            м. Ірпінь 
 

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 29 депутатів 
 

Відсутні:  

1.  Глиняний С. М.  

2.  Калічка А. А. 

3.  Карпенко Б. В.  

4.  Ковальчук Я. О. 

5.  Кухалейшвілі Л. Ю.  

6.  Оверко І. І. 

7.  Олійник О. В.  

 

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

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

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

інформації. 

                  

       Головує на сесії виконуючий обов’язки Ірпінського міського голови Попсуй 

Анастасія Вікторівна. 

              

       Лічильна комісія:       Страховський Андрій Андрійович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Пащинський Олександр Сергійович. 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 23,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про розгляд електронної петиції щодо благоустрою «Кринички» - гідрологічного 

заказника місцевого значення 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  Про затвердження Положення про відділ з питань запобігання корупції виконавчого 
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комітету Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  
Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я Ірпінської міської 

ради 

 Доповідач: Чернявська О.І. – заступник міського голови 

5.  

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

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

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

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

Коцюбинське на 2016-2020 рр. 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  
Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 

роки 

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

7.  
Про внесення змін до Програми землеустрою щодо використання та охорони земель у 

м.Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на період 2018 – 2020 роки 

 Доповідач: Кравчук А.В. - КП «Ірпінське земельне кадастрове бюро» 

8.  

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

затвердженої рішенням 26-ї сесії VII скликання Ірпінської міської ради №1720-26-VII 

від 22 грудня 2016 року 

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

9.  

Про затвердження Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей 

та активів КЗ «ІМЦПМСД» ІМР КО правонаступнику КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО та 

затвердження Статуту КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО в новій редакції 

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

 
Питання фінансового управління 

Доповідач:Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 

10.  
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 

11.  
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 

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 

13.  
Про внесення змін у Додатокдо Програми розвитку малого і середнього 

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

роки затвердженого рішенням сесії від 28.12.2017р. №3063-44-VII 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

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

14.  
Про затвердження міської програми «Забезпечення житлом працівників бюджетної 

сфери та комунальних некомерційних підприємств  в м. Ірпінь на 2018-2020 роки» 

15.  Про внесення змін до Програми «Благоустрою міста Ірпінь на 2016-2020 роки»  

16.  
Про внесення змін до рішення сесії від 20.06.2018 №3806-52-VII «Про передачу 

квартири» 

17.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій 

редакції 

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

18.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

19.  
Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

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

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

20.  
Про надання гр. Шашенко О.Ю. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6 а, 6 є 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

21.  
Про надання дозволу гр. Собку І. П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 2-ж 

22.  
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 

23.  
Про надання дозволу гр. Сидоруку Ю.П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

24.  

Про затвердження громадянам Дрьомовій Н.В. та Дрьомовій Д.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. Ново-Оскольська, 14/1 

25.  

Про затвердження громадянам Смаглюку А.Ю. та Смаглюк Г.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. Українська, 70 

26.  

Про затвердження гр. Татарчук 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. Ново-Оскольська, 14 

27.  

Про затвердження гр. Мельнику В.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. Київська, 8-в 

28.  

Про затвердження гр. Мельнику 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. Київська, 8-а 

29.  
Про затвердження гр. Євсєєвій О.В. технічної документації із емлеустрою 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. Соборна, 49 

30.  

Про затвердження гр. Криворучку Г.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, провул. Франка, 7 

31.  

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

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, провул. М.Будника, 25 

32.  

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, 13 

33.  

Про затвердження гр. Коваленку Р.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. Достоєвського, 7-а  

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

34.  
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

приватної власності, цільове призначення яких змінюється, згідно додатку №1 

35.  
Про надання громадянам згоди на одержання в комунальну власність територіальної 

громади міста Ірпеня земельних ділянок, які знаходиться в приватній власності згідно 

додатку №1 

36.  

Про затвердження громадянам Можейку О. А. та Рудківській Л. В. проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове 

призначення якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Котляревського, 5 

37.  

Про затвердження гр. Мірошнікову В. 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 будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Східна, 24 

38.  

Про затвердження гр. Мірошнікову В. 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 будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Східна, 24 

 ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

39.  
Про припинення дії  договору оренди та передачу у власність земельної ділянки 

гр. Омельченко Л.І. в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 46-а 

40.  
Про припинення дії  договору оренди та передачу у власність земельної ділянки 

гр. Поліщук Л.І. в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 46-а 

41.  
Про припинення дії  договору оренди та передачу у власність земельної ділянки 

гр. Ткачук  Є.П. в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 46-а 

42.  
Про припинення ФОП Наумовій Т.М. дії договору оренди земельної ділянки 

№040996600049 від 23.12.2009 р. в м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 48-в  

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

43.  
Про надання дозволу гр. Абрамчуку Р.П. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь,вул. Толстого, 40 
 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ 
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44.  
Про поновлення ФОП Козловій А.А. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Садова, (біля буд. 65) 

45.  
Про поновлення ФОП Тиванюк О.Я. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4-а 

46.  
Про поновлення ТОВ «Магазин №201» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 16 

47.  
Про поновлення ФОП Байрамову К.Г.о. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 118-б 

48.  
Про надання гр. Савченко О.А. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 48-в 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

49.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.03.2018 р. № 3431-49-VІI 

50.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.07.2017 року № 2422-36-

VІІ «Про надання дозволу гр. Єнановій Т. А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

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

51.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 року № 2158-32-

VІІ «Про надання дозволу гр. Ющенко Н. П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражув м. Ірпінь, вул. Миру, 2/112» 

52.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 27.07.2017 року №2417-36-

VІІ «Про надання дозволу гр. Мокровольській І. 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. 8 Березня, 42-а» 

53.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 17.11.2016 р. №1650-24-VІІ 

«Про надання дозволу Університету державної фіскальної служби України на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування  для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги в м. Ірпінь, вул. Садова, 45-а» 

 ПРО ВІДМОВУ 

54.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

55.  

Про розгляд заяви гр. Ополінського А.О. щодо затвердження технічної документації із 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Варшавська, 2/1 

56.  

Про розгляд клопотання Університету державної фіскальної служби України про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування  для будівництва і обслуговування будівель закладів 

освіти в м. Ірпінь, вул. Університетська, 26 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

57.  

Про затвердження гр. Бикович 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. Українська, 94-а 

58.  
Про затвердження гр. Кавалеру Д.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 1-а 
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59.  
Про передачу гр. Прохоровій Г. В. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Виговського, 1-б 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

60.  

Про надання підприємству Ірпінська міська організація українська Спілка ветеранів 

Афганістану «Саланг» в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 25-В, 25-В/1, 25-В/2, 25-Г 

61.  
Про надання гр. Сілюті О.О. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 27-г, 27-д, 31-є 

62.  
Про надання гр. Войтенко М.М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, пров. Київський, 13/1, 13/2 

63.  
Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмаркових заходів, 

виїздної та виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території міста 

Ірпеня 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

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

64.  
Про надання згоди на приватизацію індивідуального житлового будинку за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Пушкінська, 35А 

65.  
Про внесення змін в додаток 1 до рішення Ірпінської міської ради від 25.02.2015 

№4733-67-VII 

66.  Про розірвання договору про закупівлю теплової енергії з ТОВ «Київобленерго» 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач:Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 

67.  
Про надання поворотної фінансової допомоги КНП «Ірпінська стоматологія» 

Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

68.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату ради 

та її виконавчого комітету 

69.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 

70.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпеня» 

71.  Різне 

 

 
 

 

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Страховський А. А.   

Секретарем лічильної комісії обрано – Пащинський О. С. 
 

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

секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

секретар ради: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 
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Ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок денний «За основу». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

секретар ради: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

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

секретар ради: 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

Виступав з депутатським запитом Плешко М. В.  
 

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

секретар ради: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит Плешка 

М. В. до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП) щодо вирішення питання врегулювання діяльності природних 

монополій в частині недопущення збільшення зобов’язань споживачів газу, 

що впливає на розвиток малого та середнього підприємництва, а саме 

скасувати зміни до постанови «Про затвердження кодексу газорозподільчих 

систем». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Виступав з депутатським запитом Молчанов В. В.  
 

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

секретар ради: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

Молчанова В. В. до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Ради національної безпеки і оборони України щодо вирішення питання 

повернення ПАТ «Київобленерго» до державної форми власності. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про направлення депутатських 

запитів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо благоустрою «Кринички» - 

гідрологічного заказника місцевого значення 
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  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

благоустрою «Кринички» - гідрологічного заказника місцевого значення». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ з питань запобігання корупції 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

відділ з питань запобігання корупції виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я Ірпінської 

міської ради 
 

  Доповідач: Чернявська О.І. – заступник міського голови 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

управління охорони здоров’я Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення 

підприємств, установ, організацій і їх трудових колективів, окремих 

громадян за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний 

розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-

2020 рр. 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення підприємств, установ, організацій і їх 

трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок у соціально-

економічний та культурний розвиток міста Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2017-2021 роки 
 

  Доповідач: Кременчук В.В.- начальник відділу ККМЗ та ФСР 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми землеустрою щодо використання та 

охорони земель у м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 

період 2018 – 2020 роки 
 

  Доповідач: Кравчук А.В. - КП «Ірпінське земельне кадастрове бюро» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

землеустрою щодо використання та охорони земель у м. Ірпінь та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на період 2018 – 2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

затвердженої рішенням 26-ї сесії VII скликання Ірпінської міської ради 

№1720-26-VII від 22 грудня 2016 року 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

«Безпечне місто Ірпінь» на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 26-ї 

сесії VII скликання Ірпінської міської ради №1720-26-VII від 22 грудня 

2016 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Передавального акту балансових рахунків, матеріальних 

цінностей та активів КЗ «ІМЦПМСД» ІМР КО правонаступнику КНП 

«ІМЦПМСД» ІМР КО та затвердження Статуту КНП «ІМЦПМСД» ІМР 

КО в новій редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Передавального акту 

балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів КЗ «ІМЦПМСД» 

ІМР КО правонаступнику КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО та затвердження 

Статуту КНП «ІМЦПМСД» ІМР КО в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: 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» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: 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 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про затвердження угод про внесення змін до договорів про залучення 

коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження угод про внесення 

змін до договорів про залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін у Додаток до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в м. Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 

на 2017-2018 роки затвердженого рішенням сесії від 28.12.2017р. №3063-

44-VII 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін у Додаток до 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ірпінь та 

селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2018 роки 

затвердженого рішенням сесії від 28.12.2017р. №3063-44-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про затвердження міської програми «Забезпечення житлом працівників 

бюджетної сфери та комунальних некомерційних підприємств  в м. Ірпінь 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         12 
 

на 2018-2020 роки» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження міської програми 

«Забезпечення житлом працівників бюджетної сфери та комунальних 

некомерційних підприємств  в м. Ірпінь на 2018-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Благоустрою міста Ірпінь на 2016-2020 

роки» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

«Благоустрою міста Ірпінь на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії від 20.06.2018 №3806-52-VII «Про 

передачу квартири» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії від 

20.06.2018 №3806-52-VII «Про передачу квартири»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» 

в новій редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу фінансувати 

роботи по об’єктах інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в  

м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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19.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовників 

будівництва об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Шашенко О.Ю. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6 а, 6 є 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Шашенко О.Ю. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Ново-Оскольська, 6 а, 6 є». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Собку І. П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. О. Кошового, 2-ж 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 2, «ПРОТИ» - 6, «УТРИМАЛИСЬ» - 17, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Усмановій Н.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Ф.Кричевського, 24 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 5, «ПРОТИ» - 21, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Ф. Кричевського,22 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 23, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Дрьомовій Н.В. та Дрьомовій Д.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. Ново-

Оскольська, 14/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Дрьомовій Н.В. та Дрьомовій Д.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. Ново-Оскольська, 14/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Смаглюку А.Ю. та Смаглюк Г.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. Українська, 70 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Смаглюку А.Ю. та Смаглюк Г.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. Українська, 70». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Татарчук 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. Ново-Оскольська, 14 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Татарчук Л.М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 14». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мельнику В.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. Київська, 8-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мельнику В.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. Київська, 8-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мельнику 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. Київська, 8-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мельнику 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. Київська, 8-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Євсєєвій О.В. технічної документації із емлеустрою 

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, 49 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

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

технічної документації із емлеустрою 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, 49». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Криворучку Г.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, провул. Франка, 7 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Криворучку Г.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, провул. Франка, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Тесманну А.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд  в м. Ірпінь, провул. М.Будника, 25 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, провул. М.Будника, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: 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, 13 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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, 

13». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Коваленку Р.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. Достоєвського, 7-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Коваленку Р.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. Достоєвського, 7-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється, згідно 

додатку №1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, 

цільове призначення яких змінюється, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання громадянам згоди на одержання в комунальну власність 

територіальної громади міста Ірпеня земельних ділянок, які знаходиться в 

приватній власності згідно додатку №1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -  4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання громадянам згоди на 

одержання в комунальну власність територіальної громади міста Ірпеня 

земельних ділянок, які знаходиться в приватній власності згідно додатку 

№1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Можейку О. А. та Рудківській Л. В. проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства на  будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 5 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Можейку О. А. та Рудківській Л. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з ведення особистого селянського господарства на  будівництво 

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

Ірпінь, вул. Котляревського, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мірошнікову В. 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 будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Східна, 24 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

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 будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Східна, 

24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 38. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мірошнікову В. 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 будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Східна, 24 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

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

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 будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Східна, 

24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 39. СЛУХАЛИ: Про припинення дії  договору оренди та передачу у власність земельної 

ділянки гр. Омельченко Л.І. в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 

46-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії  договору оренди 

та передачу у власність земельної ділянки гр. Омельченко Л.І. в м. Ірпінь, 

вул. Авіаконструктора Антонова, 46-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 40. СЛУХАЛИ: Про припинення дії  договору оренди та передачу у власність земельної 

ділянки гр. Поліщук Л.І. в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 46-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії  договору оренди 

та передачу у власність земельної ділянки гр. Поліщук Л.І. в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 46-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 41. СЛУХАЛИ: Про припинення дії  договору оренди та передачу у власність земельної 

ділянки гр. Ткачук  Є.П. в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 46-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії  договору оренди 

та передачу у власність земельної ділянки гр. Ткачук  Є.П. в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 46-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 42. СЛУХАЛИ: Про припинення ФОП Наумовій Т.М. дії договору оренди земельної 

ділянки №040996600049 від 23.12.2009 р. в м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 48-

в 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення ФОП Наумовій Т.М. 

дії договору оренди земельної ділянки №040996600049 від 23.12.2009 р. в 

м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 48-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Абрамчуку Р.П. на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь,вул. Толстого, 40 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Абрамчуку 

Р.П. на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку 
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в м. Ірпінь,вул. Толстого, 40». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 44. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Козловій А.А. договору оренди земельної ділянки 

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

Садова, (біля буд. 65) 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Козловій А.А. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Садова, (біля буд. 65)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 45. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Тиванюк О.Я. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 4-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Тиванюк О.Я. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 46. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Магазин №201» договору оренди земельної ділянки 

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

Шевченка, 16 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Магазин №201» 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 47. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Байрамову К.Г.о. договору оренди земельної ділянки 

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

Соборна, 118-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Байрамову К.Г.о. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 118-б». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 48. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Савченко О.А. земельної ділянки в оренду для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 48-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Савченко О.А. 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, 48-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 49. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.03.2018 р. 

№ 3431-49-VІI 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 29.03.2018 р. № 3431-49-VІI». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.07.2017 року № 

2422-36-VІІ «Про надання дозволу гр. Єнановій Т. А. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 27.07.2017 року № 2422-36-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Єнановій Т. А. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/130». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 51. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 27.04.2017 року № 

2158-32-VІІ «Про надання дозволу гр. Ющенко Н. П. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражув м. Ірпінь, вул. Миру, 2/112» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 27.04.2017 року № 2158-32-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Ющенко Н. П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражув м. 
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Ірпінь, вул. Миру, 2/112». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

№2417-36-VІІ «Про надання дозволу гр. Мокровольській І. 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. 8 Березня, 42-а» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 27.07.2017 року №2417-36-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Мокровольській І. 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. 8 

Березня, 42-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 53. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 17.11.2016 р. 

№1650-24-VІІ «Про надання дозволу Університету державної фіскальної 

служби України на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

в м. Ірпінь, вул. Садова, 45-а» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської  ради від 17.11.2016 р. №1650-24-VІІ «Про надання дозволу 

Університету державної фіскальної служби України на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування  для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги в м. Ірпінь, вул. Садова, 45-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

згідно додатку №1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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 55. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Ополінського А.О. щодо затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 1, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 22, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

 56. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання Університету державної фіскальної служби 

України про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування  для будівництва і 

обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Університетська, 

26 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотання Університету 

державної фіскальної служби України про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування  для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти в 

м. Ірпінь, вул. Університетська, 26». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 57. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бикович 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. Українська, 94-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бикович 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. Українська, 94-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 58. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кавалеру Д.О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кавалеру Д.О. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 1-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 59. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Прохоровій Г. В. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Виговського, 1-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Прохоровій Г. В. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Виговського, 1-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 60. СЛУХАЛИ: Про надання підприємству Ірпінська міська організація українська Спілка 

ветеранів Афганістану «Саланг» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 25-В, 25-В/1, 

25-В/2, 25-Г 
 

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

Лехман І. Л. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання підприємству Ірпінська 

міська організація українська Спілка ветеранів Афганістану «Саланг» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Натана Рибака, 25-В, 25-В/1, 25-В/2, 25-Г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 61. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Сілюті О.О. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Полтавська, 27-г, 27-д, 31-є 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Сілюті О.О. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, 
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вул. Полтавська, 27-г, 27-д, 31-є». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 62. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Войтенко М.М. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, пров. Київський, 13/1, 

13/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Войтенко М.М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання мереж водопостачання та каналізації за адресою: 

м. Ірпінь, пров. Київський, 13/1, 13/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 63. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмаркових 

заходів, виїздної та виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на 

території міста Ірпеня 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

організацію та проведення ярмаркових заходів, виїздної та виносної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території міста Ірпеня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 64. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на приватизацію індивідуального житлового будинку за 

адресою: м.Ірпінь, вул. Пушкінська, 35А 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на приватизацію 

індивідуального житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Пушкінська, 

35А». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 65. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток 1 до рішення Ірпінської міської ради від 

25.02.2015 №4733-67-VII 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в додаток 1 до 

рішення Ірпінської міської ради від 25.02.2015 №4733-67-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  66. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору про закупівлю теплової енергії з ТОВ 

«Київобленерго» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розірвання договору про закупівлю 

теплової енергії з ТОВ «Київобленерго»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  67. СЛУХАЛИ: Про надання поворотної фінансової допомоги КНП «Ірпінська 

стоматологія» Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання поворотної фінансової 

допомоги КНП «Ірпінська стоматологія» Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

апарату ради та її виконавчого комітету 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін в 

структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого 

комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 69. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про присвоєння звання «Почесного 

громадянина міста Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 70. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 
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  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про присвоєння звання «Почесного 

громадянина міста Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
  71. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 

 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не беруть участь у голосуванні Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про присвоєння звання «Почесного 

громадянина міста Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую п’ятдесят сьому сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 

 
 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                           А. В. Попсуй                                   
 


