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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

01 березня  2018 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 27 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Бурчак О. В.  

2.  Карпенко Б. В.  

3.  Кобринець А. В.  

4.  Миронюк Ю. М.  

5.  Нелюбин В. Л.  

6.  Оверко І. І.  

7.  Панасюк І. В.  

8.  Чайка Г. Г.  

9.  Шевченко М. І.  

 

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

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

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

інформації. 

                  

       Головує на сесії Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 25,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 1, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

a.  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про розгляд електронної петиції щодо облаштування зони для паркування мешканців 

ЖК «Синергія 2+», «Фортуна», «Річ Таун» 

 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 внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від «01» червня 2017 р. №2330-

34-VII 

 Доповідач: Залужняк О.В.- начальник юридичного відділу 

5.  
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 

6.  
Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет м.Ірпінь 2018-

2020 роки»  

 Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

7.  

Про затвердження  договору про  залучення коштів  замовників   будівництва  об’єктів 

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

з Бовтрук О.А. по об’єкту будівництва за адресою: м.Ірпінь, вул. Ветеранів 

Афганістану, 22 

 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

8.  
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 

9.  
Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. 

Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рікта основних напрямків 

розвитку на 2019-2020 роки 

 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

10.  
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за 2017 рік 

 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

11.  
Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік 

 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

12.  
Про затвердження Положення про відділ культури,  національностей та релігій  

Ірпінської міської ради  (нова редакція) 

 Доповідач: Антонюк Є.В.- начальник відділу культури, національностей та релігій 

13.  
Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 

оренду з конкурсу 

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

14.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства "Контроль благоустрою міста" 

Ірпінської міської ради Київської області в новій редакції 

 Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
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15.  Про надання дозволу на передачу транспортного засобу 

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

16.  Про  надання дозволу на передачу обладнання 

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

17.  
Про розгляд звернень замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

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

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

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

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

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

19.  Про затвердження міської програми «Підтримка» на 2018-2020 роки 

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

20.  Про внесення змін до Програми розвитку системи освіти м.Ірпеня на 2017-2021 роки 

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

21.  Про надання гр. Страховському А.А. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання 
 Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

22.  
Про надання гр. Бортнік Я.А. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж  газопостачання 

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

23.  
Про надання гр. Богуш Т.В. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання 

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

24.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території по вул.Соборна, 152 в 

м.Ірпінь 

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

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

25.  
Про  укладання договору суперфіцію на право користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення для будівництва льодової арени, яка 

розташована в м. Ірпінь, вул. Північна,79-г 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

26.  
Про надання дозволу гр. Третяк К. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 30 

27.  
Про надання дозволу гр. Шамаєву Д. 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. Лугова, 6-а 

28.  
Про надання дозволу гр. Кравчук С. Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 15 

29.  
Про надання дозволу гр. Дуці О. О. на розроблення проекту землеустрою щодо  

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

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/116 

30.  
Про надання дозволу гр. Стафійчук Т. В. на розроблення проекту землеустрою щодо     

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

Ірпінь, вул. Київська, 46-б 
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31.  
Про надання дозволу гр. Белі О. М. на розроблення проекту землеустрою щодо    

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

Ірпінь, вул. Чехова, 20-в 

32.  
Про надання дозволу гр. Берегелі Р.П. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва в 

м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 99-а 

33.  
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 

34.  
Про надання дозволу гр. Тонковиду О.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. Варшавська, 51-к 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

35.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Будняк Н.Г.  та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. І Північний тупик, 4-б 

36.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Кальченку М.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. І.Франка, 7-а 

37.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Чубарих А.М. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Чехова, 16-е 

38.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Позняку О.А. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Лісова, 2-д 

39.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на земельних торгах Ірпінської міської ради  в м. Ірпінь,  вул. 

Соборна, 154  та включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок, право 

оренди яких набувається  на  конкурентних  засадах (земельних торгах)  

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧУ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

40.  

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

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Павленка, 42-а 

41.  

Про затвердження гр. Сарніцькій 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. Молодіжна, 7 

42.  

Про затвердження гр. Дерзській 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. Макаренка, 2в/2 

43.  

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

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Виговського, 23 

44.  

Про затвердження гр. Плужніковій В.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. Північна, 73 
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45.  

Про затвердження гр. Дубенчак Т.С. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

46.  

Про затвердження гр. Жаріковій О.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, 124/3 

47.  

Про затвердження гр. Баранчуку О.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. Северинівська, 124/2 

48.  

Про затвердження гр. Донському М.Б. 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, 42-а/1 

49.  

Про затвердження гр. Донській Т.С. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 42-а 

50.  

Про затвердження гр. Лузан О.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. Незалежності, 25 

51.  

Про затвердження гр. Ніцкевичу 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. Личака, 13/1 

52.  

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

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь,  вул. Пушкінська, 17-а 

53.  

Про затвердження громадянам Ковальчук Л.М. та Корчеву Ю.П.  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. Б.Хмельницького, 42 

54.  

Про затвердження ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР» технічної документації із 

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

місцевості) та передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель  торгівлі в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 15 

55.  

Про затвердження Ірпінській міській раді технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу в постійне користування ОСББ «Мирний три» земельної ділянки для 

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

Миру, 3-б 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

56.  
Про затвердження гр. Гасимову Руфату Рамізу огли проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд на будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 33 

57.  

Про затвердження гр. Гасимову Руфату Рамізу огли 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 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 31 

58.  

Про затвердження гр. Гасимову Руфату Рамізу огли 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 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 33-а 

59.  

Про затвердження гр. Гасимову Руфату Рамізу огли 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 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 33 

60.  

Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» 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. Центральна, 4/1 

61.  

Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» 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. Центральна, 4/2 

62.  

Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» 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. Центральна, 4/3 

63.  

Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» 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. Центральна, 4/4 

 ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

64.  
Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Натана Рибака 

65.  
Про припинення ФОП Гоменюку П.С. дії договору оренди земельної ділянки в 

м.Ірпінь, вул. Центральна, 6-л 

66.  
Про припинення ФОП Склярук О.І. дії договору оренди земельної ділянки в м.Ірпінь, 

вул. З. Алієвої 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

67.  
Про поновлення ФОП Карнафель В.І. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 8-а 
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68.  
Про поновлення ФОП Богдановій О.В. договору оренди земельної ділянки для 

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

Центральна 

69.  
Про поновлення ФОП Лучковій Н.М. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (павільйон-кафе) в м. Ірпінь,      вул. 

Авіаконструктора Антонова, 3-г 

70.  
Про поновлення гр. Мартиненко М.М. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 9 

71.  
Про поновлення ФОП Чуміну І.О. договору оренди земельної ділянки для 

обслуговування виробничої бази в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25 

72.  
Про надання ФОП Дзюбі Т.В. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-л  

73.  

Про надання ФОП Карнафель В.І.  дозволу на виготовлення 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, 8-а 

74.  

Про  надання дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на будівництво та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення в м. Ірпінь, парк «Перемога» 

75.  

Про  надання дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Ірпінської міської ради,  цільове призначення якої змінюється з 

багатоповерхової житлової забудови на будівництво та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (сквер «Миру») в м. Ірпінь, вул. 8-го Березня  

76.  
Про надання дозволу ПМП «Діол» на передачу в суборенду ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» 

земельної ділянки для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  

вул. Центральна (на розі вул. Личака та Гагаріна) 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ У ВЛАСНІСТЬ 

77.  
Про передачу гр. Квятковському М.З. у власність земельної ділянки для колективного 

гаражного будівництва в м. Ірпінь,     вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/186 

78.  
Про передачу гр. Малишці О. М. у власність земельної ділянки для колективного 

гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/179 

79.  
Про передачу гр. Івановій М. С.  у власність земельної ділянки для колективного 

гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/215 

80.  
Про передачу гр. Кравчук Г. І.  у власність земельної ділянки для колективного 

гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/185 

81.  
Про передачу гр. Ночвай В.І. у власність земельної ділянки для колективного 

гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/225 

82.  
Про надання  в постійне користування ТОВ «ПЖ Комфортний Дім» земельної ділянки 

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

вул. Натана Рибака  

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВСТАНОВЛЕННЯ СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ 

83.  
Про надання дозволу ТОВ «САН ТРАСТ» на розміщення тимчасової споруди – два 

зблокованих торговельних павільйонів з автобусною зупинкою в м. Ірпінь, вул. 

Університетська  

84.  
Про надання дозволу ФОП Березинець С.К. на розміщення тимчасової споруди в 

м. Ірпінь, парк Покровський в бік вулиці Героїв 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

85.  Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 106 від 13.02.2018 р. за 
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адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова  

86.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.06.2015 р. № 5125-74-VI 

«Про дозвіл гр. Стрюковій А. М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Свердлова, 31-б» 

87.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. № 848-14-VІІ 

«Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради Київської 

області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти (дошкільний навчальний заклад № 4 «Казка») в м. Ірпінь,        провул. Героїв, 1» 

88.  
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 63 

89.  
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. Глінки, 4 

90.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 06.02.2018 р. №3210-47-VII 

«Про затвердження проекту землеустрою гр. Онищенко І.Г. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Центральна, 28/1» 

 ПРО ВІДМОВУ 

91.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

92.  

Про розгляд заяви гр. Перепелиці В.О. про внесення змін в рішення Ірпінської міської 

ради від 30.11.2017 р. №2928-43-VIІ «Про надання дозволу гр.Перепелиці В.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

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

93.  Про  списання основних засобів 

94.  
Про затвердження Статуту комунально-побутового підприємства 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради в новій редакції 

 Доповідач: Карплюк В.А. – міський голова 

95.  
Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету Ірпінської міської ради VIІ 

скликання 

96.  Різне. 

 

 Зареєструвався Миронюк Ю. М. 

Загальний склад депутатів – 28. 
 

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Маркушина О. Г.  

Секретарем лічильної комісії обрано – Короля П. П.  
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

Ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок денний «За основу». 
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ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

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

Карплюк В. А. – міський голова: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 
 

 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо облаштування зони для 

паркування мешканців ЖК «Синергія 2+», «Фортуна», «Річ Таун» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо облаштування зони для паркування мешканців ЖК «Синергія 

2+», «Фортуна», «Річ Таун»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  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”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін 

в структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого 

комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від «01» червня 

2017 р. №2330-34-VII 
 

  Доповідач: Залужняк О.В.- начальник юридичного відділу 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від «01» червня 2017 р. №2330-34-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Ірпінської міської ради VII 
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скликання від 28.12.2017 р. № 3044-44-VII «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2018 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

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

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 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет 

м.Ірпінь 2018-2020 роки» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження міської цільової 

програми «Громадський бюджет м.Ірпінь 2018-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про затвердження  договору про  залучення коштів  замовників   

будівництва  об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної 

і соціальної інфраструктури м. Ірпінь з Бовтрук О.А. по об’єкту 

будівництва за адресою: м.Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 22 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження  договору про  

залучення коштів  замовників   будівництва  об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

з Бовтрук О.А. по об’єкту будівництва за адресою: м.Ірпінь, вул. 

Ветеранів Афганістану, 22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про затвердження  Угод про внесення змін до договорів про  залучення 

коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 3, «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 
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9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2018 рікта основних напрямків розвитку на 2019-2020 

роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рікта основних напрямків 

розвитку на 2019-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за 2017 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за 2017 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого 

комітету на 2018 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін і доповнень до 

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської 

міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ культури,  національностей та 

релігій  Ірпінської міської ради  (нова редакція) 
 

  Доповідач: Антонюк Є.В.- начальник відділу культури, 

національностей та релігій 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

відділ культури,  національностей та релігій  Ірпінської міської ради  

(нова редакція)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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13.  СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності, що можуть 

бути надані в оренду з конкурсу 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 

комунальної власності, що можуть бути надані в оренду з конкурсу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства "Контроль 

благоустрою міста" Ірпінської міської ради Київської області в новій 

редакції 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

комунального підприємства "Контроль благоустрою міста" Ірпінської 

міської ради Київської області в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу транспортного засобу 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

транспортного засобу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу на передачу обладнання 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  надання дозволу на передачу 

обладнання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень 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 звернень замовників 

будівництва об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток 
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інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

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”- 26, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу фінансувати 

роботи по об’єктах інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури в  м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про затвердження міської програми «Підтримка» на 2018-2020 роки 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження міської 

програми «Підтримка» на 2018-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку системи освіти м.Ірпеня на 

2017-2021 роки 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

розвитку системи освіти м.Ірпеня на 2017-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Страховському А.А. в тимчасове користування  

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж електропостачання 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Страховському 

А.А. в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Бортнік Я.А. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж  газопостачання 
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  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Бортнік Я.А. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж  газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Богуш Т.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж електропостачання 
 

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

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Богуш Т.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану території по 

вул.Соборна, 152 в м.Ірпінь 
 

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

архітектури  
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку 

детального плану території по вул.Соборна, 152 в м.Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про  укладання договору суперфіцію на право користування 

земельною ділянкою несільськогосподарського призначення для 

будівництва льодової арени, яка розташована в м. Ірпінь, вул. 

Північна,79-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  укладання договору 

суперфіцію на право користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення для будівництва льодової арени, 

яка розташована в м. Ірпінь, вул. Північна,79-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Третяк К. С. на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Полтавська, 30 
 

  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. Третяк К. 

С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

30». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Шамаєву Д. 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. Лугова, 6-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Шамаєву 

Д. 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. Лугова, 6-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кравчук С. Ю. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Гайдамацька, 15 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кравчук 

С. Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Гайдамацька, 15». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дуці О. О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 11-а/116 
 

  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 надання дозволу гр. Дуці О. О. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/116». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Стафійчук Т. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Київська, 46-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Стафійчук 

Т. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Київська, 46-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Белі О. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Чехова, 20-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Чехова, 20-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Берегелі Р.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 99-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Берегелі 

Р.П. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва в м. 

Ірпінь, вул. Ломоносова, 99-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Табак Г.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
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індивідуального садівництва в м.Ірпінь, вул. Львівська, 12-е 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 8, «УТРИМАЛИСЬ» - 15, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Тонковиду О.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. Варшавська, 51-к 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Тонковиду 

О.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. Варшавська, 

51-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Будняк Н.Г.  та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Північний тупик, 4-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Будняк Н.Г.  та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. І Північний тупик, 4-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Кальченку М.В. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь,  вул. І.Франка, 7-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Кальченку М.В. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. І.Франка, 7-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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37.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Чубарих А.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Чехова, 16-е 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Чубарих А.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Чехова, 16-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Позняку О.А. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

в м. Ірпінь,  вул. Лісова, 2-д 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Позняку О.А. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. 

Лісова, 2-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на земельних торгах Ірпінської 

міської ради  в м. Ірпінь,  вул. Соборна, 154  та включення земельної 

ділянки до переліку земельних ділянок, право оренди яких набувається  

на  конкурентних  засадах (земельних торгах) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на земельних торгах Ірпінської міської ради  в м. Ірпінь,  вул. 

Соборна, 154  та включення земельної ділянки до переліку земельних 

ділянок, право оренди яких набувається  на  конкурентних  засадах 

(земельних торгах)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пономарьову А.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Павленка, 42-а 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пономарьову 

А.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь,  вул. Павленка, 42-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сарніцькій 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. Молодіжна, 7 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сарніцькій 

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. Молодіжна, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дерзській 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. Макаренка, 2в/2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дерзській 

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. Макаренка, 2в/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Безпалько Л.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель  і споруд в м. Ірпінь,  вул. Виговського, 23 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Безпалько 

Л.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Виговського, 23». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Плужніковій В.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. Північна, 73 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Плужніковій 

В.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. Північна, 73». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дубенчак Т.С. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дубенчак 

Т.С. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Північна, 73/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Жаріковій О.П.  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 124/3 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Жаріковій 

О.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, 124/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Баранчуку О.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. Северинівська, 124/2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Баранчуку 

О.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. Северинівська, 124/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Донському М.Б. 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, 42-а/1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Донському 

М.Б. 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, 42-а/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Донській Т.С. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
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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, 42-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Донській 

Т.С. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 42-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лузан О.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. Незалежності, 25 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Лузан О.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. Незалежності, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ніцкевичу 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. Личака, 13/1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ніцкевичу 

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. Личака, 13/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Іванніковій І.Ю. технічної документації із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 17-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Іванніковій 

І.Ю. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 17-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Ковальчук Л.М. та Корчеву Ю.П.  

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. Б.Хмельницького, 42 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Ковальчук Л.М. та Корчеву Ю.П. 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. 

Б.Хмельницького, 42». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ПрАТ «Комплекс відпочинку «ЗАІР» технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  передачу в оренду 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель  

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 15 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ПрАТ 

«Комплекс відпочинку «ЗАІР» технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель  торгівлі в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 15». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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55.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Ірпінській міській раді технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки 

в натурі (на місцевості) та  передачу в постійне користування ОСББ 

«Мирний три» земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Миру, 3-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Ірпінській 

міській раді технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу в постійне користування ОСББ «Мирний три» земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Миру, 3-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гасимову Руфату Рамізу огли 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 (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 

які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 

33 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гасимову 

Руфату Рамізу огли 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 (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 33». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гасимову Руфату Рамізу огли 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 (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 

які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 

31 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гасимову 

Руфату Рамізу огли 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 (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 31». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гасимову Руфату Рамізу огли 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 (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 

які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 

33-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гасимову 

Руфату Рамізу огли 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 (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 33-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гасимову Руфату Рамізу огли 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 (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 

які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 

33 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гасимову 

Руфату Рамізу огли 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 (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Садова, 33». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» 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. Центральна, 4/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 0, «ПРОТИ» - 6, «УТРИМАЛИСЬ» - 22, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» 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. Центральна, 4/2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 0, «ПРОТИ» - 5, «УТРИМАЛИСЬ» - 23, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» 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. Центральна, 4/3 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 0, «ПРОТИ» - 5, «УТРИМАЛИСЬ» - 23, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» 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 
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обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4/4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 0, «ПРОТИ» - 5, «УТРИМАЛИСЬ» - 22, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Натана Рибака 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Натана Рибака». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про припинення ФОП Гоменюку П.С. дії договору оренди земельної 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення ФОП Гоменюку 

П.С. дії договору оренди земельної ділянки в м.Ірпінь, вул. Центральна, 

6-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про припинення ФОП Склярук О.І. дії договору оренди земельної 

ділянки в м.Ірпінь, вул. З. Алієвої 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення ФОП Склярук О.І. 

дії договору оренди земельної ділянки в м.Ірпінь, вул. З. Алієвої». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Карнафель В.І. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 8-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Карнафель 

В.І. договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 8-а». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Богдановій О.В. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови в м. Ірпінь, вул. Центральна 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Богдановій 

О.В. договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. 

Центральна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Лучковій Н.М. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(павільйон-кафе) в м. Ірпінь,      вул. Авіаконструктора Антонова, 3-г 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 11, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Мартиненко М.М. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 9 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Мартиненко 

М.М. договору оренди земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

71.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Чуміну І.О. договору оренди земельної ділянки 

для обслуговування виробничої бази в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Чуміну І.О. 

договору оренди земельної ділянки для обслуговування виробничої 

бази в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Дзюбі Т.В. земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 
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Центральна, 6-л 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Дзюбі Т.В. 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Карнафель В.І.  дозволу на виготовлення 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, 8-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Карнафель В.І.  

дозволу на виготовлення 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, 8-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного 

призначення в м. Ірпінь, парк «Перемога» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  надання дозволу  на  

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на будівництво та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в м. Ірпінь, парк 

«Перемога»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про  надання дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Ірпінської міської ради,  цільове 

призначення якої змінюється з багатоповерхової житлової забудови на 

будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(сквер «Миру») в м. Ірпінь, вул. 8-го Березня 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  надання дозволу  на  

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Ірпінської міської ради,  цільове призначення якої змінюється з 

багатоповерхової житлової забудови на будівництво та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення (сквер «Миру») в м. Ірпінь, вул. 8-

го Березня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПМП «Діол» на передачу в суборенду ТОВ 

«БУДТЕХ ПРОЕКТ» земельної ділянки для будівництва та  

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  вул. Центральна (на розі 

вул. Личака та Гагаріна) 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 6, «УТРИМАЛИСЬ» - 18, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Квятковському М.З. у власність земельної ділянки 

для колективного гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 11-а/186 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Квятковському 

М.З. у власність земельної ділянки для колективного гаражного 

будівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/186». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

78.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Малишці О. М. у власність земельної ділянки для 

колективного гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 11-а/179 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Малишці О. М. у 

власність земельної ділянки для колективного гаражного будівництва в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/179». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Івановій М. С.  у власність земельної ділянки для 

колективного гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 11-а/215 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Івановій М. С.  у 

власність земельної ділянки для колективного гаражного будівництва в 
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м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/215». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Кравчук Г. І. у власність земельної ділянки для 

колективного гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 11-а/185 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Кравчук Г. І. у 

власність земельної ділянки для колективного гаражного будівництва в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/185». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Ночвай В.І. у власність земельної ділянки для 

колективного гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 11-а/225 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Ночвай В.І. у 

власність земельної ділянки для колективного гаражного будівництва в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/225». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про надання  в постійне користування ТОВ «ПЖ Комфортний Дім» 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Натана Рибака 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання  в постійне 

користування ТОВ «ПЖ Комфортний Дім» земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Натана Рибака». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «САН ТРАСТ» на розміщення тимчасової 

споруди – два зблокованих торговельних павільйонів з автобусною 

зупинкою в м. Ірпінь,  вул. Університетська 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ «САН 

ТРАСТ» на розміщення тимчасової споруди – два зблокованих 

торговельних павільйонів з автобусною зупинкою в м. Ірпінь, вул. 

Університетська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Березинець С.К. на розміщення тимчасової 

споруди в м. Ірпінь, парк Покровський в бік вулиці Героїв 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП 

Березинець С.К. на розміщення тимчасової споруди в м. Ірпінь, парк 

Покровський в бік вулиці Героїв». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки №106 від 

13.02.2018 р. за адресою: м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в договір оренди 

земельної ділянки №106 від 13.02.2018 р. за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.06.2015 р. 

№5125-74-VI «Про дозвіл гр. Стрюковій А. М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Свердлова, 31-б» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 25.06.2015 р. №5125-74-VI «Про дозвіл гр. 

Стрюковій А. М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

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

Свердлова, 31-б»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

87.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. 

№848-14-VІІ «Про надання дозволу управлінню освіти і науки 

Ірпінської міської ради Київської області на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної 
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ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

(дошкільний навчальний заклад №4 «Казка») в м. Ірпінь, провул. 

Героїв, 1» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 19.05.2016 р. №848-14-VІІ «Про надання 

дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради Київської 

області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти (дошкільний навчальний 

заклад №4 «Казка») в м. Ірпінь,        провул. Героїв, 1»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

88.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки Ірпінської міської ради в 

м. Ірпінь, вул. Давидчука, 63 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 

63». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

89.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки Ірпінської міської ради в 

м. Ірпінь, вул. Глінки, 4 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. Глінки, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 06.02.2018 р. 

№3210-47-VII «Про затвердження проекту землеустрою гр. Онищенко 

І.Г. та передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Центральна, 28/1» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 06.02.2018 р. №3210-47-VII «Про 

затвердження проекту землеустрою гр. Онищенко І.Г. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Центральна, 28/1»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

91.  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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 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 
 

92.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Перепелиці В.О. про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 30.11.2017 р. №2928-43-VIІ «Про надання 

дозволу гр. Перепелиці В.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Перепелиці 

В.О. про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.11.2017 

р. №2928-43-VIІ «Про надання дозволу гр. Перепелиці В.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Українська, 80-л»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

93.  СЛУХАЛИ: Про  списання основних засобів 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  списання основних засобів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

94.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунально-побутового підприємства 

«Теплоенергопостач» Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

комунально-побутового підприємства «Теплоенергопостач» Ірпінської 

міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

95.  СЛУХАЛИ: Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради VIІ скликання 
 

  Доповідач: Карплюк В.А. – міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження оновленого 

складу виконавчого комітету Ірпінської міської ради VIІ скликання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую сорок восьму сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 
 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


