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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

29 березня  2018 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 31 депутат 

 

Відсутні:  

1.  Кухалейшвілі Л. Ю. 

2.  Молчанов В. В. 

3.  Нелюбин В. Л.  

4.  Носков С. І.  

5.  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” – 20,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 12 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про звернення Ірпінської міської ради до Верховної Ради України щодо 

недопущення прийняття Закону України «Про міські агломерації» 
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a.  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

3.  
Про розгляд електронної петиції щодо створення нового автобусного маршруту до 

метро «Оболонь» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  
Про розгляд електронної петиції щодо виконання Ворзельською селищною радою 

прийнятого рішення №812-45-VI «Про оголошення природної території селища 

Ворзель Київської області курортом місцевого значення» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  
Про розгляд електронної петиції щодо збереження мережі дитячих санаторіїв і 

таборів Ірпеня 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  
Про розгляд електронної петиції щодо розширення та вжиття заходів для 

підвищення безпеки дорожнього руху на трасі з Ірпеня в Київ через Романівку  

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

7.  
Про розгляд електронної петиції щодо заборони введення в експлуатацію та 

демонтування неправомірно зведеного асфальтного виробництва біля селища-

курорту Ворзель 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

8.  
Про розгляд електронної петиції щодо перегляду тарифів на проїзд в 

громадському транспорті сполученням Ірпінь-Київ-Ірпінь 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

9.  
Про розгляд електронної петиції щодо заборони на використання та продаж 

одноразових поліетиленових пакетів 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

10.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату 

ради та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

11.  
Про затвердження Положення про порядок організації доступу до публічної 

інформації, що знаходиться у володінні Ірпінської міської ради та її виконавчого 

комітету 

 Доповідач: Величко А.А. – начальник управління надання адміністративних послуг 

12.  
Про затвердження Положення про Управління надання адміністративних послуг 

та по роботі зі зверненнями громадян «Прозорий офіс» (Центр надання 

адміністративних послуг) виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Величко А.А. – начальник управління надання адміністративних послуг 

13.  Про затвердження Списку присяжних Ірпінського міського суду Київської області 

 Доповідач: Залужняк О.В.- начальник юридичного відділу 

14.  
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 

15.  
Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення діяльності  

управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради на 

2018-2019 роки 

 Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

16.  
Про внесення змін до рішень Ірпінської міської ради «Про встановлення ставок 

земельного податку в м. Ірпінь» 

 Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

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

18.  
Про створення медичного комунального некомерційного підприємства «Ірпінська 

стоматологія» Ірпінської міської ради 

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

19.  
Про затвердження Статуту комунального виробничого підприємства громадського 

харчування  Ірпінської міської ради в новій редакції 

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

20.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» 

Ірпінською міською радою в новій редакції 

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

21.  
Про  затвердження звітів про виконання фінансових планів  комунальними 

підприємствами Ірпінської міської ради за 2017 рік 

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

22.  Про  внесення змін до Програм 

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

23.  
Про внесення змін до Програми розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій м.Ірпінь та селищ  на 2017- 2020 рр. 

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

24.  Про списання основних засобів 

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

25.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії з розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 12.03.2018 №3/2018 

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

26.  
Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

передачу частини нежитлового приміщення за адресою: смт. Гостомель, 

вул. Свято-Покровська, 220 

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

27.  
Про надання дозволу  Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

передачу частини нежитлового приміщення за адресою: смт. Гостомель, вул. 

Свято-Покровська, 220 

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

28.  

Про внесення змін до Додатку №1 рішення Ірпінської міської ради  від  28.12.2017 

№3070-44-VІІ «Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної 

громади міста Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за 

рахунок коштів міського бюджету» 

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

29.  
Про надання дозволу на укладання договору оренди  комунального майна з КП 

«Ірпінькомунікаціясервіс» 

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

30.  Про погодження технічних умов  

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

31.  
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» 

32.  Про передачу майна комунальної власності територіальної громади м.Ірпеня  в 
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користування КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на праві господарського відання 

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

33.  
Про надання гр. Нікітіній М.В. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання мереж водопостачання 

та каналізації  

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

34.  
Про надання гр. Нікітіній М.В. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі  договору строкового сервітуту для прокладання мереж  газопостачання  

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

35.  
Про надання гр. Нешті А.О. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання  

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

36.  
Про надання гр. Царалунзі В.А. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання  

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

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

37.  

Про внесення змін в додаток №2 до рішення Ірпінської міської ради від 

30.03.2017 р. № 2036-30-VIІ «Про затвердження Положення про узгоджувальну 

комісію для вирішення  земельних спорів та затвердження складу узгоджувальної 

комісії» 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

38.  

Про надання дозволу гр. Іустінову І.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. Озерна, 141 б 

39.  
Про надання дозволу гр. Нехаєвій З.М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  в 

м.Ірпінь, вул. Д. Попова, 6 

40.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

вул. Пушкінська, 60-а 

41.  
Про надання дозволу гр. Чепурко В. М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність  для індивідуального садівництва в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 37 

42.  
Про надання дозволу гр. Джужі Н. О. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в 

м.Ірпінь, вул. Д. Попова, 7/2 

43.  
Про надання дозволу гр. Джужі Д. О. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в 

м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 7/1 

44.  
Про надання дозволу гр. Зелинському С.А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 11-б 

45.  
Про надання дозволу гр. Ковальчук  Г.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/39 
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46.  
Про надання дозволу гр. Стогову С. С. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 38-л 

47.  
Про надання дозволу гр. Кошовцю М. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в 

м. Ірпінь, садівничий кооператив «Берізка», ділянка №49 

48.  
Про надання дозволу гр. Ахмедлі М. Х. о. на розроблення проекту землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-п 

49.  
Про надання дозволу гр. Ахмедлі З. Х. о. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-н 

50.  
Про надання дозволу гр. Кузнець Н. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/205 

51.  
Про надання дозволу гр. Сядро Ю. П. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в 

м. Ірпінь, вул. Університетська, 24 

52.  
Про надання дозволу гр. Рудику В. Я. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

53.  

Про  надання дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, 

вул. Покровська, 9 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

54.  
Про затвердження гр. Береговому Д.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

55.  
Про затвердження гр. Потапенку В.П. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

56.  
Про затвердження гр. Ячалу І.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Київська, 94-а 

57.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Висоцькому І. Л. та передачу 

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

вул. Ново-Оскольська, 24-в 

58.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Литвинюку В. П. та передачу 

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

вул. Миру, 2/14 

59.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Матвєєву П. Г. та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/42 

60.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Гусячому А. А. та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/127 

61.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Андрієнку В. І. та передачу земельної 

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

вул.Миру, 2/41 
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62.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Пашинській Л. І. та передачу 

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

вул. Гостомельське шосе, 10-б 

63.  
Про затвердження гр. Горькову В.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Лісова, 6-б 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

64.  
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, 

вул.Університетська, 17 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

65.  

Про затвердження гр. Скалецькій Н.О. технічної документації із землеустрою 

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

та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул. Мечнікова, 27/1 

66.  

Про затвердження гр. Ступницькому 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. 

Кошового, 7/1 

67.  

Про затвердження гр. Ступницькій Н.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. Кошового, 7 

68.  

Про затвердження гр. Ященку І.Г. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

провул. Громадянський, 5 

69.  

Про затвердження гр. Томашевському 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. Ново-

Оскольська, 9-а 

70.  

Про затвердження гр. Степаниці І.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. Ново-

Оскольська, 9-а/1 

71.  

Про затвердження гр. Зінніковій 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. Тургенівська, 54 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 
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72.  

Про затвердження гр. Акнану М. М. А. Р. 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 інших будівель громадської забудови в 

м. Ірпінь, вул. Кошового, 6 

73.  

Про затвердження гр. Сердюковій О.Г. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

колективного садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, с/т «Світанок», діл. 17 

74.  

Про затвердження гр. Тиванюку В.В.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

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

75.  

Про затвердження гр. Андрухович Л.М.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-а 

76.  

Про затвердження гр. Врублевській О.О.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-б   

77.  

Про затвердження гр. Рябчун О.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на індивідуальне садівництво, яка 

розташована на території Ірпінської міської ради 

78.  

Про затвердження гр. Ніцевичу В.І. 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 інших будівель громадської забудови в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 120-г   

79.  

Про затвердження гр. Андрухович Л.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-м 

80.  

Про затвердження гр. Мороз Т.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-в   

81.  

Про затвердження гр. Врублевській О.О.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-б   

82.  

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

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 
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громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 

іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), що розташована на території 

Ірпінської міської ради 

83.  

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

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 

іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), що розташована на території 

Ірпінської міської ради 

84.  

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

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 

іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), що розташована на території 

Ірпінської міської ради 

85.  

Про затвердження гр. Висоцькій І. В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування інших будівель 

громадської забудови, що розташована на території Ірпінської міської ради 

86.  

Про затвердження гр. Шевченко Г. 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. Сонячна, 39   

87.  

Про затвердження гр. Шлапаку В. П.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на індивідуальне садівництво, що 

розташована на території Ірпінської міської ради 

88.  

Про затвердження гр. Корнієнко Л.А.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 120-б  

 ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

89.  
Про припинення ФОП Сидоренко Г.С. дії договору оренди земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. З. Алієвої 

90.  
Про припинення ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Мрія» дії договору 

оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-б/4 

91.  
Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту  ПрАТ «Комплекс 

відпочинку «Заір» в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська (біля супермаркету 

«NOVUS»)   

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

92.  
Про поновлення гр. Кукушкіну К.М. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 43-б 

93.  
Про поновлення ФОП Тиванюк О.Я. договору оренди земельної ділянки для 

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

94.  
Про поновлення ФОП Гулієвій С.Г.к. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 113-б 

95.  
Про надання ТОВ «Техноком» земельної ділянки в оренду для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, 
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вул. Покровська, 1-б/4  

96.  
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) 

97.  
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 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВСТАНОВЛЕННЯ 

СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ 

98.  
Про надання дозволу ТОВ «Кегичівське» на розміщення тимчасової споруди – 

торговельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Центральна (біля залізничного вокзалу)  

99.  
Про надання дозволу ТОВ «Кегичівське» на розміщення тимчасової споруди – 

торговельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Університетська (біля садиби № 30) 

100.  
Про надання дозволу ТОВ «Кегичівське» на розміщення тимчасової споруди – 

торговельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова (біля 

будинку № 4-а) 

101.  
Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди – торговельний павільйон 

зблокований з автобусною зупинкою в м. Ірпінь, вул. Северинівська, напроти 

будинку 105-б 

102.  

Про надання згоди на укладання договору особистого строкового сервітуту на 

частину земельної ділянки для розміщення об’єктів енергетики та передачі 

електричної енергії між ТОВ «Макро Систем Інвест» та ПрАТ «Київобленерго» в 

м. Ірпінь, в районі вул. Курської 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

103.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.01.2015 р. № 4635-66-

VІ «Про надання дозволу гр. Агарковій Л.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. Лугова, 32-г» 

104.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 21.01.2016 р. № 441-7-VІІ 

«Про дозвіл гр. Мячину А.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в  м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 6-г для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

105.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 1915-28-

VІІ «Про надання дозволу гр. Овчаренко В.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/200» 

106.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 1906-28-

VІІ «Про надання дозволу гр. Скрипнику В.Т. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/13» 

107.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 946-15-

VІІ «Про надання гр. Філоненко Л.Й. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 96/5» 

108.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 р. № 1634-24-

VІІ «Про надання дозволу гр. Шевченку В.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

вул. Донецька, 8-а» 

109.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. № 2045-30-
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VІІ «Про надання дозволу гр. Кирієнку С.А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

вул. Університетська, 63-б» 

110.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 947-15-

VІІ «Про надання дозволу гр. Накай А.І. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 96/1» 

111.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. № 2040-30-

VІІ «Про надання дозволу гр. Романчуку Г.К. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

вул. Лисенка, 27-а» 

112.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 1912-28-

VІІ «Про надання дозволу гр. Скрипнику Д.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/12» 

113.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 р. № 1305-21-

VІІ «Про надання дозволу гр. Харитончуку Д.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/13» 

114.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 25.12.2015 року № 370-6-

VІІ  «Про надання дозволу гр. Шугаєвій О. М. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул.Щаслива, 11»                                                                                                                                                                                                                                                     

115.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 15.09.2016 року № 1313-

21-VІІ «Про надання дозволу гр. Поруб Т. П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Висока, 14-б» 

116.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.12.2017 року № 3101-

44-VІІ «Про надання дозволу гр. Яремичу С. І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 23-в» 

117.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.12.2017 року № 3100-

44-VІІ «Про надання дозволу гр. Яремич Л. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 23-а» 

118.  

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/59» 

119.  
Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 040734000030 від 

12.12.2007 р. за адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 1  

 ПРО ВІДМОВУ 

120.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

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

додатку № 1 

121.  
Про розгляд клопотання ТОВ  «Київоблпреса» щодо продовження дії договору 

оренди земельної ділянки, яка знаходиться  в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 15-а 

122.  
Про розгляд клопотання ТОВ  «Київоблпреса» щодо продовження дії договору 

оренди земельної ділянки, яка знаходиться  в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе 
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

123.  

Про затвердження громадянам Левицькій Н.Г. та Левицькому В.О. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 177 

124.  
Про затвердження протоколу № 4/2018 конкурсної комісії з відбору виконавців 

робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах Ірпінської міської ради від 23.03.2018 року 

125.  

Про затвердження гр. Осипенку Д.В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

паркінгів та автостоянок в м. Ірпінь, вул. Лісова, 4-є 

126.  

Про затвердження гр. Роспотнюк В.А.  проектів землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку,  згідно додатку №1 

127.  

Про затвердження гр. Роспотнюк В.А.  проектів землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок приватної власності, цільове призначення яких  змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку,  

згідно додатку №1 

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

128.  
Про надання гр. Ільницькій Я.Л. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі  договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

129.  
Про надання гр. Гасимову Руфату Рамізу Оглу в тимчасове користування  

земельної ділянки на підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання 

мереж  газопостачання 

130.  
Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для складання будівельних матеріалів 

131.  
Про надання гр. Богуш Т.В. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж  водопостачання та 

каналізації 

132.  
Про надання гр. Страховському А.А. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

та каналізації 

133.  
Про надання ТОВ «Кегичівське» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

водовідведення 

134.  
Про надання гр. Горьковій Л.І.в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для складання будівельних матеріалів 
 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

135.  
Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

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

136.  Різне 

 

 
 

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

https://maps.google.com/?q=%D0%BC.+%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+4-%D1%94&entry=gmail&source=g
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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”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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”-28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

Зареєструвався Молчанов В. В. 

Загальний склад депутатів – 32. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про звернення Ірпінської міської ради до Верховної Ради України щодо 

недопущення прийняття Закону України «Про міські агломерації» 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про звернення Ірпінської міської 

ради до Верховної Ради України щодо недопущення прийняття Закону 

України «Про міські агломерації»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо створення нового автобусного 

маршруту до метро «Оболонь» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 
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щодо створення нового автобусного маршруту до метро «Оболонь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо виконання Ворзельською 

селищною радою прийнятого рішення №812-45-VI «Про оголошення 

природної території селища Ворзель Київської області курортом 

місцевого значення» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо виконання Ворзельською селищною радою прийнятого рішення 

№812-45-VI «Про оголошення природної території селища Ворзель 

Київської області курортом місцевого значення»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо збереження мережі дитячих 

санаторіїв і таборів Ірпеня 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо збереження мережі дитячих санаторіїв і таборів Ірпеня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо розширення та вжиття заходів для 

підвищення безпеки дорожнього руху на трасі з Ірпеня в Київ через 

Романівку 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 33, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо розширення та вжиття заходів для підвищення безпеки дорожнього 

руху на трасі з Ірпеня в Київ через Романівку». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо заборони введення в 

експлуатацію та демонтування неправомірно зведеного асфальтного 

виробництва біля селища-курорту Ворзель 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 33, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо заборони введення в експлуатацію та демонтування неправомірно 

зведеного асфальтного виробництва біля селища-курорту Ворзель». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо перегляду тарифів на проїзд в 

громадському транспорті сполученням Ірпінь-Київ-Ірпінь 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті 

сполученням Ірпінь-Київ-Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо заборони на використання та 

продаж одноразових поліетиленових пакетів 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо заборони на використання та продаж одноразових поліетиленових 

пакетів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  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”- 29, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін в 

структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого 

комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок організації доступу до 

публічної інформації, що знаходиться у володінні Ірпінської міської 

ради та її виконавчого комітету 
 

  Доповідач: Величко А.А. – начальник управління надання 

адміністративних послуг 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у 

володінні Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Управління надання 
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адміністративних послуг та по роботі зі зверненнями громадян 

«Прозорий офіс» (Центр надання адміністративних послуг) виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Величко А.А. – начальник управління надання 

адміністративних послуг 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

Управління надання адміністративних послуг та по роботі зі 

зверненнями громадян «Прозорий офіс» (Центр надання 

адміністративних послуг) виконавчого комітету Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Списку присяжних Ірпінського міського суду 

Київської області 
 

  Доповідач: Залужняк О.В.- начальник юридичного відділу 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Списку 

присяжних Ірпінського міського суду Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  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 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення 

діяльності  управління праці та соціального захисту населення Ірпінської 

міської ради на 2018-2019 роки 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

матеріально-технічного забезпечення діяльності  управління праці та 

соціального захисту населення Ірпінської міської ради на 2018-2019 

роки». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень Ірпінської міської ради «Про встановлення 

ставок земельного податку в м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішень 

Ірпінської міської ради «Про встановлення ставок земельного податку в 

м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  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”- 30, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

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 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про створення медичного комунального некомерційного підприємства 

«Ірпінська стоматологія» Ірпінської міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 28, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального виробничого підприємства 

громадського харчування  Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

комунального виробничого підприємства громадського харчування  

Ірпінської міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінською міською радою в новій редакції 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінською 

міською радою в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження звітів про виконання фінансових планів  

комунальними підприємствами Ірпінської міської ради за 2017 рік 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження звітів про 

виконання фінансових планів  комунальними підприємствами Ірпінської 

міської ради за 2017 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до Програм 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  внесення змін до Програм». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інформаційних та 

комунікаційних технологій м.Ірпінь та селищ  на 2017- 2020 рр. 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

розвитку інформаційних та комунікаційних технологій м.Ірпінь та селищ  

на 2017- 2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про списання основних засобів 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 33, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про списання основних засобів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії з розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 12.03.2018 

№3/2018 
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  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження протоколу 

засідання конкурсної  комісії з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна від 12.03.2018 №3/2018». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради 

на передачу частини нежитлового приміщення за адресою: смт. 

Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Управлінню 

освіти і науки Ірпінської міської ради на передачу частини нежитлового 

приміщення за адресою: смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради 

на передачу частини нежитлового приміщення за адресою: смт. 

Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу  Управлінню 

освіти і науки Ірпінської міської ради на передачу частини нежитлового 

приміщення за адресою: смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатку №1 рішення Ірпінської міської ради  від  

28.12.2017 №3070-44-VІІ «Про безоплатну передачу з комунальної 

власності територіальної громади міста Ірпінь фактичних витрат по 

капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського 

бюджету» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Додатку №1 

рішення Ірпінської міської ради  від  28.12.2017 №3070-44-VІІ «Про 

безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади 

міста Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  

за рахунок коштів міського бюджету»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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29.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору оренди  комунального 

майна з КП «Ірпінькомунікаціясервіс» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на укладання 

договору оренди  комунального майна з КП «Ірпінькомунікаціясервіс»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про погодження технічних умов 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»- 29, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про погодження технічних умов». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  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”- 27, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про передачу майна комунальної власності територіальної громади 

м.Ірпеня  в користування КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на праві 

господарського відання 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 12 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу майна комунальної 

власності територіальної громади м.Ірпеня  в користування КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» на праві господарського відання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Нікітіній М.В. в тимчасове користування  земельної 

ділянки на підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації 
 

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

міста» 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Нікітіній М.В. в 

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  договору 

строкового сервітуту  для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Нікітіній М.В. в тимчасове користування  земельної 

ділянки на підставі  договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж  газопостачання 
 

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

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Нікітіній М.В. в 

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж  газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Нешті А.О. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 
 

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

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Нешті А.О. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Царалунзі В.А. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання 
 

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

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Царалунзі В.А. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 



 

22 

37.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток №2 до рішення Ірпінської міської ради від 

30.03.2017 р. № 2036-30-VIІ «Про затвердження Положення про 

узгоджувальну комісію для вирішення  земельних спорів та 

затвердження складу узгоджувальної комісії» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в додаток №2 до 

рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. № 2036-30-VIІ «Про 

затвердження Положення про узгоджувальну комісію для вирішення  

земельних спорів та затвердження складу узгоджувальної комісії»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Іустінову І.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. Озерна, 141 б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Іустінову 

І.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. Озерна, 141 б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Нехаєвій З.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва  в м.Ірпінь, вул. Д. Попова, 6 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Нехаєвій 

З.М. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

Попова, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Король О. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 60-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Король О. 

В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, 

вул. Пушкінська, 60-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Чепурко В. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 37 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Чепурко В. 

М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Пушкінська, 37». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Джужі Н. О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м.Ірпінь, вул. Д. Попова, 7/2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Джужі Н. О. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

Попова, 7/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Джужі Д. О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 7/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Джужі Д. О. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

Попова, 7/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Зелинському С.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 11-б 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Зелинському С.А. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 11-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ковальчук  Г.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/39 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ковальчук  

Г.В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Соборна, 2/39». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Стогову С. С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 38-л 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 33, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Стогову С. 

С. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Кулиняка, 38-л». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кошовцю М. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

садівництва в м. Ірпінь, садівничий кооператив «Берізка», ділянка №49 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кошовцю 

М. В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва в м. Ірпінь, садівничий 

кооператив «Берізка», ділянка №49». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ахмедлі М. Х. о. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 

6-п 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ахмедлі М. 

Х. о. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

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

вул. Ново-Оскольська, 6-п». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ахмедлі З. Х. о. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 

6-н 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ахмедлі З. 

Х. о. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Ново-Оскольська, 6-н». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кузнець Н. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/205 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 33, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кузнець Н. 

В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Полтавська, 64/205». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сядро Ю. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Університетська, 24 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сядро Ю. 
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П. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

Університетська, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Рудику В. Я. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Рудику В. 

Я. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

відведення земельної ділянки Ірпінської міської ради, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Покровська, 9 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 3, «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 інших будівель громадської забудови на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Покровська, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Береговому Д.С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Університетська, 25-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Береговому 

Д.С. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Університетська, 25-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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55.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Потапенку В.П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  

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

Українська, 23 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Потапенку 

В.П. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Українська, 23». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ячалу І.В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  

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

Київська, 94-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ячалу І.В. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Київська, 94-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Висоцькому І. Л. та 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 24-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Висоцькому І. Л. та передачу земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 24-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Литвинюку В. П. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/14 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 33, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Литвинюку В. П. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 

вул. Миру, 2/14». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Матвєєву П. Г. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/42 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Матвєєву П. Г. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 

вул. Миру, 2/42». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Гусячому А. А. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/127 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Гусячому А. А. та передачу земельної ділянки у 

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

2/127». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Андрієнку В. І. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул.Миру, 2/41 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Андрієнку В. І. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 

вул.Миру, 2/41». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Пашинській Л. І. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 10-б 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Пашинській Л. І. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 

вул. Гостомельське шосе, 10-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Горькову В.О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування  

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

Лісова, 6-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Лісова, 6-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо поділу земельної ділянки Ірпінської міської ради в м. 

Ірпінь, вул.Університетська, 17 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул.Університетська, 17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скалецькій Н.О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 27/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скалецькій 

Н.О. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 
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м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 27/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ступницькому 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. Кошового, 7/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ступницькому 

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. Кошового, 7/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ступницькій Н.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. Кошового, 7 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ступницькій 

Н.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. Кошового, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ященку І.Г. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, провул. Громадянський, 5 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ященку І.Г. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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



 

31 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, провул. Громадянський, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Томашевському 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. Ново-Оскольська, 9-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Томашевському 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. Ново-Оскольська, 9-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Степаниці І.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. Ново-Оскольська, 9-а/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 33, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Степаниці І.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. Ново-

Оскольська, 9-а/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

71.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Зінніковій 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. Тургенівська, 54 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Зінніковій М. 

М.  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  
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передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 54». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Акнану М. М. А. Р. 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 

інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Кошового, 6 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

Р. 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 інших будівель громадської забудови в 

м. Ірпінь, вул. Кошового, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сердюковій О.Г. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з колективного садівництва на будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, с/т «Світанок», діл. 17 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сердюковій 

О.Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з колективного 

садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, с/т «Світанок», діл. 17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Тиванюку В.В.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Східна, 16   
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
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власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Андрухович Л.М.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Андрухович 

Л.М.  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

в м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Врублевській О.О.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Врублевській 

О.О.  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-б  ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Рябчун О.А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

індивідуальне садівництво, яка розташована на території Ірпінської 

міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 11, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 19, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
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78.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ніцевичу В.І. 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 

інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Соборна, 120-г   
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ніцевичу В.І. 

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 інших будівель громадської забудови в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 120-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Андрухович Л.М.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Андрухович 

Л.М.  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мороз Т.М.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мороз Т.М.  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 
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м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Врублевській О.О.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Врублевській 

О.О.  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Лісова, 6-б  ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Висоцькому І. Л. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з індивідуального садівництва на будівництво та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 

які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), що розташована на 

території Ірпінської міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Висоцькому І. 

Л. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку), що розташована на території Ірпінської міської 

ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Висоцькому І. Л. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з індивідуального садівництва на будівництво та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 

які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 
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діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), що розташована на 

території Ірпінської міської ради 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Висоцькому І. 

Л. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку), що розташована на території Ірпінської міської 

ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Висоцькому І. Л. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з індивідуального садівництва на будівництво та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 

які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), що розташована на 

території Ірпінської міської ради 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Висоцькому І. 

Л. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку), що розташована на території Ірпінської міської 

ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Висоцькій І. В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з індивідуального садівництва на будівництво і 

обслуговування інших будівель громадської забудови, що розташована 

на території Ірпінської міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Висоцькій І. В. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво і обслуговування інших будівель 

громадської забудови, що розташована на території Ірпінської міської 

ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шевченко Г. 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. Сонячна, 39 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шевченко Г. 

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. Сонячна, 39». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

87.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шлапаку В. П.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

індивідуальне садівництво, що розташована на території Ірпінської 

міської ради 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

88.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Корнієнко Л.А.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з індивідуального садівництва на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 120-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Корнієнко 

Л.А.  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 120-б». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

89.  СЛУХАЛИ: Про припинення ФОП Сидоренко Г.С. дії договору оренди земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. З. Алієвої 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення ФОП Сидоренко 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90.  СЛУХАЛИ: Про припинення ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Мрія» дії 

договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-б/4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 33, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення ТОВ «Виробничо-

будівельна компанія «Мрія» дії договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Покровська, 1-б/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

91.  СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту  ПрАТ 

«Комплекс відпочинку «Заір» в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська (біля 

супермаркету «NOVUS»)   
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору 

особистого строкового сервітуту  ПрАТ «Комплекс відпочинку «Заір» в 

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська (біля супермаркету «NOVUS»)  ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

92.  СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Кукушкіну К.М. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 43-

б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Кукушкіну К.М. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Українська, 43-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «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 
 

94.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Гулієвій С.Г.к. договору оренди земельної ділянки 

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

Соборна, 113-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Гулієвій 

С.Г.к. договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 113-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

95.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Техноком» земельної ділянки в оренду для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-б/4 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «Техноком» 

земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

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

б/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

96. 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”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПМП «Діол» 

на передачу в суборенду ТОВ «БУДТЕХ ПРОЕКТ» земельної ділянки 

для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь,  вул. 
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Центральна (на розі вул. Личака та Гагаріна)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

97. 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”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

98. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Кегичівське» на розміщення тимчасової 

споруди – торговельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Центральна (біля 

залізничного вокзалу) 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ 

«Кегичівське» на розміщення тимчасової споруди – торговельного 

павільйону в м. Ірпінь, вул. Центральна (біля залізничного вокзалу)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

99. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Кегичівське» на розміщення тимчасової 

споруди – торговельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Університетська 

(біля садиби № 30) 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ 

«Кегичівське» на розміщення тимчасової споруди – торговельного 

павільйону в м. Ірпінь, вул. Університетська (біля садиби № 30)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Кегичівське» на розміщення тимчасової 

споруди – торговельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова (біля будинку № 4-а) 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

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

«Кегичівське» на розміщення тимчасової споруди – торговельного 

павільйону в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова (біля будинку № 

4-а)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди – торговельний 

павільйон зблокований з автобусною зупинкою в м. Ірпінь, вул. 

Северинівська, напроти будинку 105-б 
 

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

Король П. П. – депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розміщення 

тимчасової споруди – торговельний павільйон зблокований з автобусною 

зупинкою в м. Ірпінь, вул. Северинівська, напроти будинку 105-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на укладання договору особистого строкового 

сервітуту на частину земельної ділянки для розміщення об’єктів 

енергетики та передачі електричної енергії між ТОВ «Макро Систем 

Інвест» та ПрАТ «Київобленерго» в м. Ірпінь, в районі вул. Курської 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на укладання 

договору особистого строкового сервітуту на частину земельної ділянки 

для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії між 

ТОВ «Макро Систем Інвест» та ПрАТ «Київобленерго» в м. Ірпінь, в 

районі вул. Курської». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.01.2015 р. № 

4635-66-VІ «Про надання дозволу гр. Агарковій Л.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. Лугова, 32-г» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 29.01.2015 р. № 4635-66-VІ «Про надання 

дозволу гр. Агарковій Л.С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Лугова, 32-г»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 21.01.2016 р. № 

441-7-VІІ «Про дозвіл гр. Мячину А.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в  м. Ірпінь, 

вул. 6-та Лінія, 6-г для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської  міської ради від 21.01.2016 р. № 441-7-VІІ «Про дозвіл гр. 

Мячину А.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в  м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 6-г для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 

1915-28-VІІ «Про надання дозволу гр. Овчаренко В.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 

64/200» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 1915-28-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Овчаренко В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/200»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 

1906-28-VІІ «Про надання дозволу гр. Скрипнику В.Т. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/13» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 1906-28-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Скрипнику В.Т. на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 

25/13»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 

946-15-VІІ «Про надання гр. Філоненко Л.Й. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 96/5» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 946-15-VІІ «Про надання гр. 

Філоненко Л.Й. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 96/5»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

№1634-24-VІІ «Про надання дозволу гр. Шевченку В.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Донецька, 8-а» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 17.11.2016 р. №1634-24-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Шевченку В.О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь,   вул. Донецька, 8-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. № 

2045-30-VІІ «Про надання дозволу гр. Кирієнку С.А. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Університетська, 63-б» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. №2045-30-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Кирієнку С.А. на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Університетська, 63-б»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 

947-15-VІІ «Про надання дозволу гр. Накай А.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 96/1» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016 р. № 947-15-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Накай А.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 96/1»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. 

№2040-30-VІІ «Про надання дозволу гр. Романчуку Г.К. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 27-а» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. №2040-30-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Романчуку Г.К. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Лисенка, 27-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 

1912-28-VІІ «Про надання дозволу гр. Скрипнику Д.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/12» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 1912-28-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Скрипнику Д.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 

25/12»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 р. № 

1305-21-VІІ «Про надання дозволу гр. Харитончуку Д.Г. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/13» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016 р. № 1305-21-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Харитончуку Д.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/13»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

114. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 25.12.2015 року 

№370-6-VІІ  «Про надання дозволу гр. Шугаєвій О. М. на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул.Щаслива, 11» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 25.12.2015 року №370-6-VІІ  «Про надання 

дозволу гр. Шугаєвій О. М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул.Щаслива, 11»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

115. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 15.09.2016 року 

№1313-21-VІІ «Про надання дозволу гр. Поруб Т. П. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Висока, 14-б» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 15.09.2016 року №1313-21-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Поруб Т. П. на розроблення проекту землеустрою щодо  
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Висока, 14-б»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.12.2017 року 

№3101-44-VІІ «Про надання дозволу гр. Яремичу С. І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність 

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

23-в» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 6, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 28.12.2017 року №3101-44-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Яремичу С. І. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 23-в»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 28.12.2017 року 

№3100-44-VІІ «Про надання дозволу гр. Яремич Л. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність 

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

23-а» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 28.12.2017 року №3100-44-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Яремич Л. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 23-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.11.2017 року 

№2921-43-VІІ «Про надання дозволу гр. Слєпченко С. А. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/59» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 30.11.2017 року №2921-43-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Слєпченко С. А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
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індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/59»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

119. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 040734000030 

від 12.12.2007 р. за адресою: м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в договір оренди 

земельної ділянки № 040734000030 від 12.12.2007 р. за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Покровська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120. 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”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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 
 

121. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання ТОВ  «Київоблпреса» щодо продовження дії 

договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться  в м. Ірпінь, вул. 

Шевченка, 15-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотання ТОВ  

«Київоблпреса» щодо продовження дії договору оренди земельної 

ділянки, яка знаходиться  в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 15-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання ТОВ  «Київоблпреса» щодо продовження дії 

договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться  в м. Ірпінь, вул. 

Гостомельське шосе 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотання ТОВ  

«Київоблпреса» щодо продовження дії договору оренди земельної 
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ділянки, яка знаходиться  в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Левицькій Н.Г. та Левицькому В.О. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 177 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Левицькій Н.Г. та Левицькому В.О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 177». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу №4/2018 конкурсної комісії з відбору 

виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних 

торгів на конкурентних засадах Ірпінської міської ради від 23.03.2018 

року 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколу 

№4/2018 конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, 

оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах 

Ірпінської міської ради від 23.03.2018 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

125. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Осипенку Д.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування паркінгів та автостоянок в м. Ірпінь, вул. 

Лісова, 4-є 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Осипенку Д.В. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з  ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування паркінгів та 

автостоянок в м. Ірпінь, вул. Лісова, 4-є». 
 

https://maps.google.com/?q=%D0%BC.+%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+4-%D1%94&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%BC.+%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+4-%D1%94&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%BC.+%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+4-%D1%94&entry=gmail&source=g
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

126. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Роспотнюк В.А.  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок приватної власності, цільове призначення 

яких змінюється з індивідуального садівництва на будівництво і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку,  згідно додатку 

№1 
 

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

Оверко І. І.  – депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Роспотнюк 

В.А.  проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок 

приватної власності, цільове призначення яких змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку,  згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

127. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Роспотнюк В.А.  проектів землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок приватної власності, цільове призначення 

яких  змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку,  згідно додатку №1 
 

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

Оверко І. І.  – депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Роспотнюк 

В.А.  проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок 

приватної власності, цільове призначення яких  змінюється з будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку,  

згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

128. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ільницькій Я.Л. в тимчасове користування  земельної 

ділянки на підставі  договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Ільницькій Я.Л. в 
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тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гасимову Руфату Рамізу Оглу в тимчасове 

користування  земельної ділянки на підставі  договору строкового 

сервітуту  для прокладання мереж  газопостачання 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Гасимову Руфату 

Рамізу Оглу в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  

договору строкового сервітуту  для прокладання мереж  

газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

130. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для складання 

будівельних матеріалів 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для складання будівельних матеріалів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

ділянки на підставі  договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж  водопостачання та каналізації 
 

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

міста»  
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж  водопостачання та 

каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

земельної ділянки на підставі  договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж водопостачання та каналізації 
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  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

Страховський А. А. – депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо 

наявного у нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Страховському А.А. 

в тимчасове користування земельної ділянки на підставі  договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

133. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Кегичівське» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та водовідведення 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «Кегичівське» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

водовідведення». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

134. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Горьковій Л.І. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для складання 

будівельних матеріалів 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Горьковій Л.І. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для складання будівельних матеріалів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

135. 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”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін і доповнень до 
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Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської 

міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую сорок дев’яту сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 
 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


