
 

 

      
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

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

 

 

 

 

 

П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ 

 

29 травня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                              

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

29 травня  2018 р.                                                            м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 29 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Денисенко Ю. О. 

2.  Карпенко Б. В. 

3.  Мельничук Б. О.  

4.  Нелюбин В. Л.  

5.  Носков С. І.  

6.  Олійник О. В.  

7.  Слюсаренко Б. В.  

 

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

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

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

інформації. 

                  

       Головує на сесії Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 22,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради VIІ скликання 

 Доповідач: Карплюк В.А. – міський голова 



 

 

3.  
Про розгляд електронної петиції щодо створення нового автобусного маршруту 

м.Ірпінь – ст. метро Сирець 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  
Про розгляд електронної петиції щодо визнання котів частиною екосистеми міста 

Ірпінь та їх захисту від жорстокого поводження 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  
Про розгляд рішень місцевих Громадських слухань, що відбулися 28 квітня 

2018 р. 
 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  
Про затвердження брендбуку з описом правил використання, розміщення, 

технічних та інших параметрів бренду міста Ірпеня 

 
Доповідач: Антонюк Є.П. – начальник відділу культури, національностей та 

релігій 

7.  
Про внесення змін та затвердження в новій редакції «Міської комплексної 

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

2020 роки» 

 Доповідач: Терещенко А.І.- начальник служби дітей та сім’ї 

8.  
Про внесення змін в «Місцеву програму запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру чи терористичних проявів у місті 

Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки» 

 Доповідач:Костюк О.О. – начальник відділу з питань НСО та МР 

9.  
Про створення Комунального некомерційного підприємства «Ірпінська 

стоматологія» Ірпінської міської ради 

 Доповідачі: Бідула Л.М. – головний лікар КЗ «ІЦМЛ» ІМР КО 

10.  

Про реорганізацію (перетворення) Комунального закладу «Ірпінський міський 

центр первинної медико – санітарної допомоги» Ірпінської міської ради 

Київської області в Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінський міський 

центр первинної медико – санітарної допомоги» Ірпінської міської ради 

Київської області 

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

 Питання фінансового управління 
Доповідач:Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 

11.  
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» 

12.  
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за I квартал 

2018  року 

13.  
Про затвердження мінімальної місячної оренди 1 кв. м. загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб на території м. Ірпінь 

14.  
Про умови оплати праці працівників апарату Ірпінської міської ради та її 

виконавчих органів 

 Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

15.  
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 

16.  
Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. 

Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2018 роки за 

підсумками 2017 року 

17.  
Про затвердження  Угод про внесення змін до договорів про  залучення коштів 

замовників будівництва  об’єктів архітектури на розвиток інженерно-



 

 

транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

18.  

Про затвердження договору про залучення коштів замовників будівництва 

об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь з Логвиненком В.О. по об’єктубудівництва за адресою: 

м.Ірпінь, вул.М.Рильського, 5-д 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач:Зброжек П.В. – начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

19.  
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки громадських організацій 

м. Ірпінь на 2016-2020 роки, затвердженої  рішенням Ірпінської міської ради 

№548-8-VІІ від 18.02.2016 року 

20.  Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр. 

 Питання управління ІРІ та ЖКГ 

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

21.  
Про надання дозволу  КП «Ірпіньводоканал» на передачу водонапірної башти 

ТОВ «Адмірал-клуб» 

22.  
Про затвердження нового складу конкурсної комісії з розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна 

23.  
Про  затвердження нового складу конкурсної комісії з конкурсного відбору 

експертів щодо проведення незалежної оцінки комунального майна 

24.  

Про  внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 29.03.2018 

№3358-49-VІІ «Про надання дозволу  Управлінню освіти і науки Ірпінської 

міської ради на передачу частини нежитлового приміщення за адресою: смт. 

Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220» 

25.  

Про  внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 29.03.2018 

№3359-49-VІІ «Про надання дозволу  Управлінню освіти і науки Ірпінської 

міської ради на передачу частини нежитлового приміщення за адресою: смт. 

Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220» 

26.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії  з розгляду питань 

про надання в оренду комунального майна від 07.05.2018 №4/2018 

27.  
Про надання дозволу службі у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради на 

укладання договору оренди на частину нежитлового приміщення за адресою: 

м.Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 4-А 

28.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції 

29.  
Про затвердження Програми розвитку спільної інвестиційної діяльності в м. 

Ірпінь «Інвестиційне партнерство» (на 2018-2022 роки) 

30.  
Про затвердження протоколу засідання спостережної ради з реалізації Програми 

«Муніципальне житло м. Ірпеня» від 25.05.2018 №1 

31.  
Про надання дозволу  КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради 

на передачу  малоцінних необоротних матеріальних активів 

32.  
Про  затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальними 

підприємствами Ірпінської  міської ради за І квартал 2018 року 

33.  

Про облік та безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на баланс Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок 

коштів міського бюджету 

34.  Про списання основних засобів 

35.  
Про надання дозволу  КПП «Теплоенергопостач» на укладання договору оренди 

комунального майна з КП «Ірпіньводоканал» 

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.%D0%9C.%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+5-%D0%B4&entry=gmail&source=g


 

 

36.  
Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на укладання 

договору оренди комунального майна з КП «Муніципальна варта» Ірпінської 

міської ради 

37.  
Про облік та безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради на баланс Коцюбинської селищної ради фактичних витрат по 

капітальним видаткам на придбання елементів дитячого майданчика 

38.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в 

новій редакції 

39.  
Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на відчуження транспортного засобу 

шляхом продажу на аукціоні на конкурсних засадах 

40.  
Про внесення змін в програму «Питна вода України» по забезпеченню 

Ірпінського регіону питною водою в достатній кількості на 2006-2020 рр. 

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

41.  
Про затвердження детального плану території земельних ділянок в м. Ірпінь,  по 

вул. Підгірна 

42.  
Про затвердження детального плану території земельної ділянки, обмеженої  вул. 

Гагаріна, вул. Соборна та вул. Вериківського в м. Ірпінь 

43.  
Про затвердження детального плану території земельних ділянок в м. Ірпінь,  по 

вул. Слов’янська 

44.  
Про затвердження детального плану території земельних ділянок в м. Ірпінь, по 

вул. Соборна 

45.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки, 

яка знаходиться у власності ТОВ «Дорбуд компані»  

46.  
Про внесення змін в програму забезпечення оновлення містобудівної 

документації (генерального плану м. Ірпінь, Київської області) на 2017-2018 р. 

 Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

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

47.  
Про розгляд звернення замовника будівництва ТОВ «ДМР Девелопмент» щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 

48.  
Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь   

49.  Про погодження технічних умов КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»  

50.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

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

51.  
Про надання гр. Говорусі В.М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

та каналізації 

52.  
Про надання гр. Шарковській Л.Л. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж каналізації 

53.  
Про надання гр. Чаві Д.М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі  договору строкового сервітуту для складування будівельних матеріалів  

54.  
Про надання гр. Висоцькі й Л.І. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж  

газопостачання  

55.  Про надання ТОВ «Техноком» в тимчасове користування земельної ділянки на 



 

 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання 

56.  
Про надання ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Мрія» в тимчасове 

користування  земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж електропостачання 

 Питання відділу земельних ресурсів 
Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 

57.  
Про затвердження протоколу № 5/2018 конкурсної комісії з відбору виконавців 

робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах Ірпінської міської ради від 27.04.2018 року  

58.  Про інвентаризацію земель м.Ірпінь 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

59.  

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

щодо   відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і 

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

вул. Ф. Кричевського, 22 

60.  

Про надання дозволу гр. Усмановій Н.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і 

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

вул. Ф. Кричевського, 24 

61.  
Про надання дозволу гр. Мельнику Р.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 28-р 

62.  
Про надання дозволу гр. Ніколайцю О.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність для індивідуального  садівництва 

в м. Ірпінь, вул. Матросова, 15-з 

63.  
Про надання дозволу гр. Власюку М. Г. на розроблення проекту землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

в м. Ірпінь, вул. Донецька, 30 

64.  
Про надання дозволу гр. Новікову Г.М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

в м. Ірпінь, вул. Виговського, 27 

65.  
Про надання дозволу гр. Волку В.С.  на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 6-е 

66.  
Про надання дозволу гр. Позняк Л.В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/101 

67.  
Про надання дозволу гр. Остапчук Т.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва  індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Шевченка 

68.  

Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування для облаштування зони відпочинку в м. Ірпінь 

по вул. Українській (в районі вул. Матросова)  

69.  

Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Незалежності, згідно додатку № 1 



 

 

70.  

Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул.Лісова 

71.  

Про надання ФОП Корбут В.Й. дозволу на виготовлення технічної документації 

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

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

вул. Центральна, 6-г/3 

72.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

земельних торгах для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури 

та спорту в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 23-б 

73.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

земельних торгах для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (розміщення станції 

технічного обслуговування)  в м.Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-к 

74.  

Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти в м. Ірпінь, вул. Курортна, 9 

75.  
Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної 

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

вул. Мінеральна, 18  

76.  

Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, згідно додатку 

№1  

77.  
Про надання дозволу автокооперативу «Машторф» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок в м. Ірпінь, 

вул. Садова, 96 та 61-а 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

78.  
Про затвердження гр. Хорошко Т.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Микола Носова, 2-а 

79.  
Про затвердження гр. Демченку О.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Озерний, 14-в 

80.  
Про затвердження гр. Дєтковській В.І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 6 

81.  

Про затвердження гр. Лінкевичу В.Ю. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

дивізії, 38 

82.  
Про затвердження гр. Лісовому М.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Поповича,7-г 

83.  
Про затвердження гр. Охначу О.П.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



 

 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 41 

84.  
Про затвердження гр. Бершадському В. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Зарічна, 6 

85.  
Про затвердження гр. Слюсаренко В. П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 62 

86.  

Про затвердження громадянам Щирій І. П., Щирому О. Ю. та Щирому Ю. О. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівельі 

споруд в м. Ірпінь,  вул. Б. Хмельницького, 26-а 

87.  

Про затвердження громадянам Остапчуку А.Г. та Тучак Н.Г. проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівельі 

споруд в м. Ірпінь,  вул. Лисенка,  2 

 

88.  
Про затвердження гр. Сєдову О. А. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/111 

89.  
Про затвердження гр. Колісному П. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/20 

90.  
Про затвердження гр. Мискіній Г. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/87 

91.  
Про затвердження гр. Пилипенко В.П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/35 

92.  
Про затвердження гр. Гончаруку М.С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 2/44 

93.  
Про затвердження гр. Софіюку П.С. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/47 

94.  
Про затвердження гр. Мазуренку А.І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. 

Ірпінь, вул. Миру, 238 

95.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Петрук Л.П.  та передачу земельної 

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

Житомирська, 4 

96.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Халаім Т.П. та передачу земельної 

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

Поповича, 2-в 

97.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Мельник Н.Д.  та передачу земельної 

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

вул. Соборна, 123-а 

98.  

Про затвердження проекту Релігійній громаді (парафія) Різдва Пресвятої 

Богородиці екзархів Української Греко-Каталицької Церкви землеустрою та 

передачу земельної ділянки в постійне користування  для будівництва і 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 28-а 



 

 

99.  
Про затвердження проекту землеустрою гр. Сокіл Г.В.  та передачу земельної 

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

вул. Рильського, 5-е 

100.  
Про затвердження гр. Побережній Ю.Є. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у  власність для будівництва індивідуального гаражу  в 

м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-б 

101.  
Про затвердження гр. Белявцеву А.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Павленка ,27-а 

102.  
Про затвердження ФОП Вовнянку В.Д. проекту землеустрою та надання 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель  торгівлі 

в м. Ірпені, вул. Гостомельське шосе, 3-б 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

103.  

Про затвердження гр. Бинюк Н.М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул. Київська, 102-а 

104.  

Про затвердження гр. Пінчук 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. Ватутіна, 

27 

105.  

Про затвердження гр. Ракул О.О.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул. Багірова, 28/1 

106.  

Про затвердження гр. Черниш Л.І.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул. Громадянська, 25 

107.  

Про затвердження гр. Рудницькому К.Є. 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, 97/1 

108.  

Про затвердження гр. Пітайкіній Н.В. технічної документації із землеустрою 

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

та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Українська, 40 

109.  

Про затвердження гр. Чернову М.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. 

Тищенка, 18-а 

110.  
Про затвердження гр. Бабенко В. С. технічної документації із землеустрою щодо 

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



 

 

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул. Ніжинська, 14 

111.  

Про затвердження гр. Бондарю І. М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул. Полтавська, 10/1 

112.  

Про затвердження гр. Войцещуку В. Д. технічної документації із землеустрою 

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

та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 70 

113.  

Про затвердження громадянам Братусь О.Б. та Братусю Д.А. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність земельної  ділянки для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Дачна, 20 

114.  

Про затвердження громадянам Ковальовій Н. М. та Базилевичу Л. М.  технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Михайлівська, 7 

115.  

Про затвердження громадянам Большинській  Ю. В., Столярову М. О. та 

Столяровій С. О. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

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

вул. Некрасова, 1-б 

116.  

Про затвердження громадянам Дєтковському  Ф.М. та Гончарук Т.М. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

земельної  ділянки для будівництва і обслуговування житлового  будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Північна, 75-а 

117.  

Про затвердження громадянам Сенічевій Н.В., Головко Л.В., Ігнашовій Г.Є. та 

Сенічевій Д.О. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність земельної  ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул. Давидчука, 67/2 

118.  

Про затвердження громадянам Хмелюку О.О. та Хмелюку Ю.О. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

земельної  ділянки для будівництва і обслуговування житлового  будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Озерна, 88 

119.  

Про затвердження громадянам Щербаченку В.Д. та Турай С.М. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового  будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 42 

120.  
Про затвердження громадянам Шишеморовій С.О., Васильєву В.О. та Васильєву 

Ю. О. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 



 

 

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

спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 22 

121.  

Про затвердження гр. Бессарабському С.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачу у власністьземельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель  і споруд  в м. 

Ірпінь, вул. Нігояна, 10 

122.  

Про затвердження гр. Гузенко Н.М.технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власністьземельної  ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул. Багірова, 27 

123.  

Про затвердження гр. Гайдемському 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. Північна, 38-в 

124.  

 Про затвердження гр. Міщенко 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. Північна, 38-б 

125.  

Про затвердження громадянам Хмельницькому Б.П. та Соколовій О.П. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 8-Березня, 7-б. 

126.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що 

перебуває у спільній частковій власності громадян Діденко М. М., Мельника В. І. 

та Мельника В. В. цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 2-а 

127.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 

земельних ділянок Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. 9-та Лінія, 25 

128.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 

земельних ділянок Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. 9-та Лінія, 25 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

129.  

Про затвердження гр. Ахмедовій Т. А.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва індивідуальних гаражів на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-м  

130.  

Про затвердження гр. Бокочу М. 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 і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях 



 

 

житлової та громадської забудови в м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 3-г 

131.  

Про затвердження гр. Бокочу М. 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  і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови в м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 3-г 

132.  

Про затвердження гр. Радзієвській Н.Л.  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,садівницьке товариство 

«Перемога»  

133.  

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

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва індивідуальних гаражів на  будівництво та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в 

м. Ірпінь, вул. Тищенка, 19-а 

134.  

Про затвердження гр. Страховському А.А. 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. Толстого, 50-б 

135.  

Про затвердження гр. Страховському А.А. 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. Толстого, 50-б 

136.  

Про затвердження гр. Карплюк Л.В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)     в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 8 

137.  

Про затвердження гр. Карплюк Л.В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 8-а 

138.  

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

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на  будівництво і обслуговування 

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

вул. Варшавська, 112-а 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

139.  
Про надання дозволу ФОП Довганич А.С. на розміщення тимчасової споруди – 

торгівельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, біля буд. 8-а 

140.  Про надання дозволу ФОП Довганич А.С.  на розміщення тимчасової споруди – 



 

 

торгівельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, біля буд. 8-а 

141.  
Про надання дозволу ФОП Івасюку І.М. на розміщення тимчасової споруди – 

торгівельного павільйону «Водограй» в м. Ірпінь, міський парк ім. В. Правика 

142.  
Про надання дозволу ФОП Боярчуку Р.П. на розміщення тимчасової споруди – 

торгівельного павільйону зблокованого з автобусною зупинкою в м. Ірпінь, 

вул. Соборна (поряд будинку № 118/19) 

143.  
Про надання юридичним та фізичним особам дозволів на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Ірпінь, згідно додатку 

№1 

 ДОЗВІЛ НА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

144.  
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП  Гулієвій С.Г.к.в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 113-б  

145.  
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП Алмаковій Л.Є. в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 92-а 

 ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

146.  
Про припинення гр. Дикуну В.П. дії договору оренди земельної  ділянки № 157 

від 01.06.2003 р. в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-б 

147.  
Про припинення ПП «Корсар +»дії договору оренди земельної  ділянки № 99 від 

15.09.2017 р. в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 

148.  
Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту ТОВ «Трейдфуд» 

в м. Ірпінь, вул. Університетська 

 ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

149.  
Про надання ТОВ «АЛЬФА СПАС» земельної ділянки в оренду для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 6-б  

150.  

Про надання ТОВ «Планета Пластик» земельної ділянки в оренду для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої  промисловості (для 

обслуговування виробничої бази) в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1  

151.  
Про поновлення ФОП Барташевич О.Ф.договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

вул. Котляревського, 52-б 

152.  
Про поновлення ФОП Кулієву Н.Т.о. договору оренди земельної ділянки для 

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

153.  
Про поновлення ФОП Тиванюк О.Я.договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 92 

154.  
Про поновлення гр. Заболотній В.В. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 3 

155.  
Про поновлення ФОП Галенко С.В. договору оренди земельної ділянки для 

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

156.  
Про поновлення гр. Глущенко М.І. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 39 

157.  
Про поновлення ФОП Гуріній О.С.договору оренди земельної ділянки  в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 1-д 

158.  

Про поновлення ТОВ «САПФІР» договору оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  в м. 

Ірпінь, вул. Покровська, 1 



 

 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

159.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 1903-28-

VІI «Про надання  дозволу гр. Турчиній А.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

вул. Котляревського, 45-а» 

160.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. № 1409-23-

VІІ «Про надання ПАТ «Київський завод «Радар» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

санаторно – оздоровчих закладів в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 48 (раніше 

Комінтерну)» 

161.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 18.05.2017 року № 2269-

33-VІІ «Про надання дозволу гр. Бірюковій М. О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва   

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 98-б»                                                                                                                                                                                                                                                                    

162.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.03.2017 року № 2041-

30-VІІ «Про надання дозволу гр. Драгану Є. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва  

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/182» 

163.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 27.04.2017 р. № 2160-

32-VІI «Про надання  дозвілу гр. Турчині Н.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для будівництва та 

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

вул. Натана Рибака, 6-в» 

164.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 15.05.2017 р. № 2266-

33-VІI «Про надання  дозвілу гр. Панченко Н.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для 

індивідуального садівництва  в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 32-к» 

165.  
Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. № 2099-30-

VІI 

166.  
Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 100 від 15.09.2007 р. за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6  

 ПРО ВІДМОВУ 

167.  
Про розгляд клопотання ТОВ «Розбудова» щодо продовження дії договору 

оренди земельної ділянки, яка знаходиться  в м. Ірпінь, вул. Толстого, 24 

168.  
Про розгляд клопотання ФОП Козлової А.А. щодо продовження дії договору 

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

169.  
Про розгляд клопотання громадян Некачало О. П. та Кімлач Г. П. про передачу у 

власність земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Павленка  

170.  
Про розгляд заяви ФОП Кішінець О.Ю щодо продовження дії договору 

особистого строкового сервітуту на користування земельною ділянкою в м. 

Ірпінь по вул. Центральній 

171.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

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

додатку № 1 

 Питання управління ІРІ та ЖКГ 

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

172.  
Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства 

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на прийняття на баланс необоротного активу 



 

 

 Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

173.  
Про внесення змін і доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

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

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

174.  
Про надання гр. Гмирі Н.Д. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

та водовідведення 

175.  
Про надання гр. Грицюк О.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання  

176.  
Про надання гр. Сорочук Р.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання  

 Питання КЗ «ІЦМЛ» ІМР КО 
Доповідачі: Бідула Л.М. – головний лікар КЗ «ІЦМЛ» ІМР КО 

177.  
Про внесення змін у програму «Місцеві стимули» для медичних працівників в 

м. Ірпінь, селищах Гостомель, Ворзель, Коцюбинське 

178.  Різне 

 

 Зареєструвались: 

Карпенко Б. В.  

Олійник О. В.  

Слюсаренко Б. О.  

Загальний склад депутатів – 32. 
 

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Маркушина О. Г.  

Секретарем лічильної комісії обрано – Короля П. П.  
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

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”- 29, «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”-29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 



 

 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів від депутатів Ірпінської міської ради не надходило. 
 

Виступав депутат Київської обласної ради Домбровський Ігор щодо 

використання революційного червоно-чорного прапора  на території 

Ірпінської міської ради. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради VIІ скликання 
 

  Доповідач: Карплюк В. А. – міський голова  
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження оновленого 

складу виконавчого комітету Ірпінської міської ради VIІ скликання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

маршруту м.Ірпінь – ст. метро Сирець 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо створення нового автобусного маршруту м.Ірпінь – ст. метро 

Сирець». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо визнання котів частиною 

екосистеми міста Ірпінь та їх захисту від жорстокого поводження 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

щодо визнання котів частиною екосистеми міста Ірпінь та їх захисту від 

жорстокого поводження». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про розгляд рішень місцевих Громадських слухань, що відбулися 28 

квітня 2018 р. 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд рішень місцевих 

Громадських слухань, що відбулися 28 квітня 2018 р.». 
 



 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про затвердження брендбуку з описом правил використання, 

розміщення, технічних та інших параметрів бренду міста Ірпеня 
 

  Доповідач: Антонюк Є.П. – начальник відділу культури, національностей 

та релігій 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження брендбуку з 

описом правил використання, розміщення, технічних та інших 

параметрів бренду міста Ірпеня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін та затвердження в новій редакції «Міської 

комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей 

«Назустріч дітям» на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Терещенко А.І.- начальник служби дітей та сім’ї  
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін та затвердження в 

новій редакції «Міської комплексної програми підтримки сім’ї та 

забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в «Місцеву програму запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру чи 

терористичних проявів у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Костюк О.О. – начальник відділу з питань НСО та МР 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в «Місцеву 

програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру чи терористичних проявів у місті Ірпінь та 

селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про створення Комунального некомерційного підприємства «Ірпінська 

стоматологія» Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Бідула Л.М. – головний лікар КЗ «ІЦМЛ» ІМР КО 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про створення Комунального 

некомерційного підприємства «Ірпінська стоматологія» Ірпінської 



 

 

міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про реорганізацію (перетворення) Комунального закладу «Ірпінський 

міський центр первинної медико – санітарної допомоги» Ірпінської 

міської ради Київської області в Комунальне некомерційне підприємство 

«Ірпінський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Ірпінської міської ради Київської області 
 

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

КО 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про реорганізацію (перетворення) 

Комунального закладу «Ірпінський міський центр первинної медико – 

санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області в 

Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінський міський центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Ірпінської міської ради 

Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  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”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 8 
 

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 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за I 

квартал 2018  року 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету м. Ірпінь за I квартал 2018  року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження мінімальної місячної оренди 1 кв. м. загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб на території м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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



 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження мінімальної 

місячної оренди 1 кв. м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб 

на території м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці працівників апарату Ірпінської міської ради та її 

виконавчих органів 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про умови оплати праці працівників 

апарату Ірпінської міської ради та її виконавчих органів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  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”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та основних напрямків 

розвитку на 2019-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в м. Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2017-2018 роки за підсумками 2017 року 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про хід виконання Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ірпінь та селищах 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2018 роки за підсумками 2017 

року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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



 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження  Угод про 

внесення змін до договорів про залучення коштів замовників 

будівництва  об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь з Логвиненком В.О. по 

об’єктубудівництва за адресою: м.Ірпінь, вул.М.Рильського, 5-д 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про 

залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури на 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь з 

Логвиненком В.О. по об’єктубудівництва за адресою: м.Ірпінь, 

вул.М.Рильського, 5-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансової підтримки громадських 

організацій м. Ірпінь на 2016-2020 роки, затвердженої  рішенням 

Ірпінської міської ради №548-8-VІІ від 18.02.2016 року 
 

  Доповідач: Зброжек П.В. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

фінансової підтримки громадських організацій м. Ірпінь на 2016-2020 

роки, затвердженої  рішенням Ірпінської міської ради №548-8-VІІ від 

18.02.2016 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-

2020 рр. 
 

  Доповідач: Зброжек П.В. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  КП «Ірпіньводоканал» на передачу водонапірної 

башти ТОВ «Адмірал-клуб» 
 

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.%D0%9C.%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+5-%D0%B4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.%D0%9C.%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+5-%D0%B4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.%D0%9C.%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+5-%D0%B4&entry=gmail&source=g


 

 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу  КП 

«Ірпіньводоканал» на передачу водонапірної башти ТОВ «Адмірал-

клуб»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу конкурсної комісії з розгляду питань 

про надання в оренду комунального майна 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження нового складу 

конкурсної комісії з розгляду питань про надання в оренду комунального 

майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження нового складу конкурсної комісії з конкурсного 

відбору експертів щодо проведення незалежної оцінки комунального 

майна 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження нового складу 

конкурсної комісії з конкурсного відбору експертів щодо проведення 

незалежної оцінки комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 

29.03.2018 №3358-49-VІІ «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”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  внесення змін до рішення сесії 

Ірпінської міської ради від 29.03.2018 №3358-49-VІІ «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 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 

29.03.2018 №3359-49-VІІ «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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  внесення змін до рішення сесії 

Ірпінської міської ради від 29.03.2018 №3359-49-VІІ «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 
 

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

питань про надання в оренду комунального майна від 07.05.2018 

№4/2018 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження протоколу 

засідання конкурсної  комісії  з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна від 07.05.2018 №4/2018». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу службі у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської 

ради на укладання договору оренди на частину нежитлового приміщення 

за адресою: м.Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 4-А 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу службі у 

справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради на укладання договору 

оренди на частину нежитлового приміщення за адресою: м.Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 4-А». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Управління 

житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в 

новій редакції 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції». 
 



 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку спільної інвестиційної 

діяльності в м. Ірпінь «Інвестиційне партнерство» (на 2018-2022 роки) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

розвитку спільної інвестиційної діяльності в м. Ірпінь «Інвестиційне 

партнерство» (на 2018-2022 роки)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання спостережної ради з реалізації 

Програми «Муніципальне житло м. Ірпеня» від 25.05.2018 №1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколу 

засідання спостережної ради з реалізації Програми «Муніципальне 

житло м. Ірпеня» від 25.05.2018 №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської 

міської ради на передачу  малоцінних необоротних матеріальних активів  
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу  КП «Контроль 

благоустрою міста» Ірпінської міської ради на передачу  малоцінних 

необоротних матеріальних активів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про виконання фінансових планів 

комунальними підприємствами Ірпінської  міської ради за І квартал 2018 

року 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження звітів про 

виконання фінансових планів комунальними підприємствами Ірпінської  

міської ради за І квартал 2018 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про облік та безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на баланс Управління освіти і науки 



 

 

Ірпінської міської ради 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» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про облік та безоплатну передачу 

з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс 

Управління освіти і науки Ірпінської міської ради фактичних витрат по 

капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів міського 

бюджету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про списання основних засобів 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про списання основних засобів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу  КПП «Теплоенергопостач» на укладання договору 

оренди комунального майна з КП «Ірпіньводоканал» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу  КПП 

«Теплоенергопостач» на укладання договору оренди комунального 

майна з КП «Ірпіньводоканал»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

укладання договору оренди комунального майна з КП «Муніципальна 

варта» Ірпінської міської ради 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП «УЖКГ 

«Ірпінь» Ірпінської міської ради на укладання договору оренди 

комунального майна з КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської 

ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про облік та безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради на баланс Коцюбинської селищної ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам на придбання елементів 



 

 

дитячого майданчика 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про облік та безоплатну передачу з 

балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс 

Коцюбинської селищної ради фактичних витрат по капітальним 

видаткам на придбання елементів дитячого майданчика». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Ірпіньводоканал» в новій редакції 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпіньводоканал» в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Залишив засідання Куровський М. Б.  

Загальний склад депутатів – 31. 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на відчуження 

транспортного засобу шляхом продажу на аукціоні на конкурсних 

засадах 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньводоканал» на відчуження транспортного засобу шляхом продажу 

на аукціоні на конкурсних засадах». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в програму «Питна вода України» по забезпеченню 

Ірпінського регіону питною водою в достатній кількості на 2006-2020 рр. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в програму 

«Питна вода України» по забезпеченню Ірпінського регіону питною 

водою в достатній кількості на 2006-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Залишили засідання Бурчак О. В., Кобринець А. В.  

Загальний склад депутатів – 29. 



 

 

Залишив засідання міський голова Карплюк В. А.  

Далі головує на засіданні секретар ради Попсуй А. В.  
 

41.  СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території земельних ділянок в м. 

Ірпінь,  по вул. Підгірна 
 

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

архітектури 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження детального плану 

території земельних ділянок в м. Ірпінь,  по вул. Підгірна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території земельної ділянки, 

обмеженої  вул. Гагаріна, вул. Соборна та вул. Вериківського в м. Ірпінь 
 

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

архітектури 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки, обмеженої  вул. Гагаріна, вул. Соборна та 

вул. Вериківського в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території земельних ділянок в м. 

Ірпінь,  по вул. Слов’янська 
 

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

архітектури 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження детального плану 

території земельних ділянок в м. Ірпінь,  по вул. Слов’янська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території земельних ділянок в м. 

Ірпінь, по вул. Соборна 
 

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

архітектури 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження детального плану 

території земельних ділянок в м. Ірпінь, по вул. Соборна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 



 

 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки, яка знаходиться у власності ТОВ «Дорбуд компані» 
 

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

архітектури 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки, яка знаходиться у 

власності ТОВ «Дорбуд компані»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в програму забезпечення оновлення містобудівної 

документації (генерального плану м. Ірпінь, Київської області) на 2017-

2018 р. 
 

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

архітектури 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в програму 

забезпечення оновлення містобудівної документації (генерального плану 

м. Ірпінь, Київської області) на 2017-2018 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовника будівництва ТОВ «ДМР 

Девелопмент» щодо пайового внеску в розвиток інженерно транспортної 

та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовника 

будівництва ТОВ «ДМР Девелопмент» щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про погодження технічних умов КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про погодження технічних умов КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

транспортної та соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу фінансувати 

роботи по об’єктах інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури в  м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Говорусі В.М. 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”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Шарковській Л.Л. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж каналізації 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Шарковській Л.Л. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж каналізації». 
 



 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Чаві Д.М. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі  договору строкового сервітуту для складування будівельних 

матеріалів 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Чаві Д.М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі  договору 

строкового сервітуту для складування будівельних матеріалів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Висоцькій Л.І. 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”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Висоцькій Л.І. в 

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Техноком» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж електропостачання 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «Техноком» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Мрія» в тимчасове 

користування  земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання мереж електропостачання 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 



 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «Виробничо-

будівельна компанія «Мрія» в тимчасове користування  земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу № 5/2018 конкурсної комісії з відбору 

виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних 

торгів на конкурентних засадах Ірпінської міської ради від 27.04.2018 

року 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколу № 

5/2018 конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, 

оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах 

Ірпінської міської ради від 27.04.2018 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію земель м.Ірпінь 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про інвентаризацію земель 

м.Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 13, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 10, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 12, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 



 

 

61.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мельнику Р.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

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

28-р 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Мельнику 

Р.В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Ново-Оскольська, 28-р». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ніколайцю О.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 

індивідуального  садівництва в м. Ірпінь, вул. Матросова, 15-з 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ніколайцю 

О.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Матросова, 15-з». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Власюку М. Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Донецька, 30 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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

Г. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Донецька, 30». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Новікову Г.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Виговського, 27 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Новікову 



 

 

Г.М. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

Виговського, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Волку В.С.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 6-е 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 12, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 12, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Позняк Л.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 11-а/101 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Позняк Л.В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/101». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Остапчук Т.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва  індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Шевченка 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Остапчук 

Т.О. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Шевченка». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для 

облаштування зони відпочинку в м. Ірпінь по вул. Українській (в районі 

вул. Матросова) 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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



 

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для облаштування зони відпочинку в м. Ірпінь по 

вул. Українській (в районі вул. Матросова)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. 

Незалежності, згідно додатку № 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПАТ 

«Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Незалежності, згідно додатку № 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, 

вул.Лісова 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПАТ 

«Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в м. Ірпінь, вул.Лісова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

71.  СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Корбут В.Й. дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-г/3 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 



 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Корбут В.Й. 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Центральна, 6-г/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на земельних торгах для будівництва та обслуговування об’єктів 

фізичної культури та спорту в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 23-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах для 

будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту в м. 

Ірпінь, вул. Незалежності, 23-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на земельних торгах для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

(розміщення станції технічного обслуговування)  в м.Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 28-к 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту 

та дорожнього господарства (розміщення станції технічного 

обслуговування)  в м.Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Курортна, 9 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 



 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу управлінню 

освіти і науки Ірпінської міської ради на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти в м. Ірпінь, вул. Курортна, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Мінеральна, 18 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 18». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПАТ «Київобленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Ірпінь, вул. 

Ново-Оскольська, згідно додатку №1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПАТ 

«Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу автокооперативу «Машторф» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок в м. Ірпінь, вул. Садова, 96 та 61-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу 

автокооперативу «Машторф» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок в м. Ірпінь, вул. 

Садова, 96 та 61-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 



 

 

78.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Хорошко Т.О. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Микола Носова, 2-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Хорошко Т.О. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Микола Носова, 2-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Демченку О.С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Озерний, 14-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Демченку О.С. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Озерний, 14-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дєтковській В.І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Північна, 6 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дєтковській 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лінкевичу В.Ю. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 74 

Стрілецької дивізії, 38 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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



 

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Лінкевичу 

В.Ю. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лісовому М.І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Поповича,7-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Лісовому М.І. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Поповича,7-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Охначу О.П.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Незалежності, 41 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Охначу О.П.  

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 41». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бершадському В. П. проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Зарічна, 6 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бершадському 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Зарічна, 6». 
 



 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Слюсаренко В. П. проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 62 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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

П. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 62». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Щирій І. П., Щирому О. Ю. та Щирому 

Ю. О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у спільну 

сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівельі споруд в м. Ірпінь,  вул. Б. Хмельницького, 26-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Щирій І. П., Щирому О. Ю. та Щирому Ю. О. проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівельі споруд в 

м. Ірпінь,  вул. Б. Хмельницького, 26-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

87.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Остапчуку А.Г. та Тучак Н.Г. проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівельі споруд в м. Ірпінь,  вул. Лисенка,  2 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Остапчуку А.Г. та Тучак Н.Г. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівельі споруд в м. 

Ірпінь,  вул. Лисенка,  2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

88.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Сєдову О. А. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/111 



 

 

 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Сєдову О. А. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/111». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

89.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Колісному П. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/20 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Колісному П. 

В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/20». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мискіній Г. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/87 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мискіній Г. М. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/87». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

91.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пилипенко В.П. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/35 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пилипенко 

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

92.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гончаруку М.С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 



 

 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/44 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гончаруку 

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

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/44». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

93.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Софіюку П.С. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/47 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Софіюку П.С. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/47». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

94.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мазуренку А.І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/38 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мазуренку А.І. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/38». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

95.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Петрук Л.П.  та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального  гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Житомирська, 4 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Петрук Л.П.  та передачу земельної ділянки у власність 

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

4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 



 

 

96.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Халаім Т.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Поповича, 2-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Халаім Т.П. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Поповича, 2-

в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

97.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Мельник Н.Д.  та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Соборна, 123-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Мельник Н.Д.  та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  

вул. Соборна, 123-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

98.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту Релігійній громаді (парафія) Різдва Пресвятої 

Богородиці екзархів Української Греко-Каталицької Церкви 

землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування  

для будівництва і обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій  в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

Релігійній громаді (парафія) Різдва Пресвятої Богородиці екзархів 

Української Греко-Каталицької Церкви землеустрою та передачу 

земельної ділянки в постійне користування  для будівництва і 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

99.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Сокіл Г.В.  та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь,  вул. Рильського, 5-е 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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



 

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Сокіл Г.В.  та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь,  вул. Рильського, 5-

е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Побережній Ю.Є. проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у  власність для будівництва 

індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 106-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Побережній 

Ю.Є. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у  власність 

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

106-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Белявцеву А.І. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у  власність для будівництва індивідуального гаражу  

в м. Ірпінь, вул. Павленка ,27-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Белявцеву А.І. 

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у  власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. Павленка ,27-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ФОП Вовнянку В.Д. проекту землеустрою та надання 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель  

торгівлі в м. Ірпені, вул. Гостомельське шосе, 3-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ФОП Вовнянку 

В.Д. проекту землеустрою та надання земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель  торгівлі в м. Ірпені, вул. 

Гостомельське шосе, 3-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бинюк Н.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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



 

 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 102-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бинюк Н.М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 102-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пінчук 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. Ватутіна, 27 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пінчук 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. Ватутіна, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ракул О.О.  технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Багірова, 28/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ракул О.О.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Черниш Л.І.  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



 

 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 25 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Черниш Л.І.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Рудницькому К.Є. 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, 97/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Рудницькому 

К.Є. 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, 97/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

108.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пітайкіній Н.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 40 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пітайкіній 

Н.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Українська, 40». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Чернову М.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. Тищенка, 18-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Чернову М.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. Тищенка, 18-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бабенко В. С. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 14 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бабенко В. С. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 14». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бондарю І. М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 10/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бондарю І. М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 10/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Войцещуку В. Д. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



 

 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 70 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

Д. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Озерна, 70». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Братусь О.Б. та Братусю Д.А. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність земельної  ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Дачна, 20 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Братусь О.Б. та Братусю Д.А. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості)та  передачу у спільну сумісну  власність земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового  будинку, господарських 

будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Дачна, 20». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

114.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Ковальовій Н. М. та Базилевичу Л. М.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

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

Михайлівська, 7 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Ковальовій Н. М. та Базилевичу Л. М.  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Михайлівська, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 



 

 

115.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Большинській  Ю. В., Столярову М. О. та 

Столяровій С. О. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Некрасова, 1-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Большинській  Ю. В., Столярову М. О. та Столяровій С. О. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Дєтковському  Ф.М. та Гончарук Т.М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сумісну  власність земельної  ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Північна, 75-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Дєтковському  Ф.М. та Гончарук Т.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та  передачу у спільну сумісну  власність 

земельної  ділянки для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Північна, 75-

а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Сенічевій Н.В., Головко Л.В., Ігнашовій 

Г.Є. та Сенічевій Д.О. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та  передачу у спільну сумісну власність земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового  будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 67/2 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 



 

 

Сенічевій Н.В., Головко Л.В., Ігнашовій Г.Є. та Сенічевій Д.О. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, 

вул. Давидчука, 67/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Хмелюку О.О. та Хмелюку Ю.О. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сумісну  власність земельної  ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Озерна, 88 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Хмелюку О.О. та Хмелюку Ю.О. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у спільну сумісну  власність земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового  будинку, господарських 

будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Озерна, 88». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

119.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Щербаченку В.Д. та Турай С.М. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Соборна, 42 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Щербаченку В.Д. та Турай С.М. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у спільну сумісну  власність земельної  ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового  будинку, господарських 

будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 42». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Шишеморовій С.О., Васильєву В.О. та 

Васильєву Ю. О. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



 

 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 22 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Шишеморовій С.О., Васильєву В.О. та Васильєву Ю. О. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

121.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бессарабському С.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) та  передачу у власністьземельної  ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового  будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Нігояна, 10 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бессарабському 

С.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власністьземельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Нігояна, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гузенко Н.М.технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та  передачу у власністьземельної  ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового  будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Багірова, 27 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гузенко 

Н.М.технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власністьземельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул. Багірова, 27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Гайдемському 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. Північна, 38-в 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Гайдемському 

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. Північна, 38-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Міщенко 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. Північна, 38-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Міщенко 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. Північна, 38-

б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

125.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Хмельницькому Б.П. та Соколовій О.П. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

ділянки у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

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

Березня, 7-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Хмельницькому Б.П. та Соколовій О.П. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 8-Березня, 7-б». 
 



 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

126.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, що перебуває у спільній частковій власності громадян Діденко 

М. М., Мельника В. І. та Мельника В. В. цільове призначення якої 

змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 2-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що перебуває у 

спільній частковій власності громадян Діденко М. М., Мельника В. І. та 

Мельника В. В. цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) 

в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 2-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

127.  СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. 9-

та Лінія, 25 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок 

Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. 9-та Лінія, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

128.  СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. 9-

та Лінія, 25 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок 

Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. 9-та Лінія, 25». 
 



 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ахмедовій Т. А.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва індивідуальних гаражів на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-м 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ахмедовій Т. 

А.  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуальних гаражів на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

130.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бокочу М. 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 і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудовив м. 

Ірпінь, вул. 9 Лінія, 3-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бокочу М. 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 і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудовив м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 3-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

131.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Бокочу М. 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  і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови в 

м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 3-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Бокочу М. 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  і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови в м. Ірпінь, вул. 9 Лінія, 3-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

132.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Радзієвській Н.Л.  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,садівницьке товариство «Перемога» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Радзієвській 

Н.Л.  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,садівницьке товариство 

«Перемога»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

133.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Петреченко О.А.  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва індивідуальних гаражів на  будівництво та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 

які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

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

19-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Петреченко 

О.А.  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуальних гаражів на  будівництво та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 19-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

134.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Страховському А.А.  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. Толстого, 50-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 



 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Страховському А.А.  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. Толстого, 50-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

135.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Страховському А.А.  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. Толстого, 50-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Страховському А.А.  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. Толстого, 50-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

136.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Карплюк Л.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку)     в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 8 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Карплюк Л.В. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)     

в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 8». 
 



 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

137.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Карплюк Л.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які 

використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку) в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 8-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Карплюк Л.В. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) 

в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 8-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

138.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Висоцькій Л.І. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на  

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 112-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Висоцькій Л.І. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на  будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, 

вул. Варшавська, 112-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

139.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Довганич А.С. на розміщення тимчасової 

споруди – торгівельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, біля буд. 8-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 



 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Довганич 

А.С. на розміщення тимчасової споруди – торгівельний павільйон в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, біля буд. 8-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

140.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Довганич А.С.  на розміщення тимчасової 

споруди – торгівельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, біля буд. 8-а 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Довганич 

А.С.  на розміщення тимчасової споруди – торгівельний павільйон в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, біля буд. 8-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

141.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Івасюку І.М. на розміщення тимчасової 

споруди – торгівельного павільйону «Водограй» в м. Ірпінь, міський 

парк ім. В. Правика 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Івасюку 

І.М. на розміщення тимчасової споруди – торгівельного павільйону 

«Водограй» в м. Ірпінь, міський парк ім. В. Правика». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

142.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Боярчуку Р.П. на розміщення тимчасової 

споруди – торгівельного павільйону зблокованого з автобусною 

зупинкою в м. Ірпінь, вул. Соборна (поряд будинку № 118/19) 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Боярчуку 

Р.П. на розміщення тимчасової споруди – торгівельного павільйону 

зблокованого з автобусною зупинкою в м. Ірпінь, вул. Соборна (поряд 

будинку № 118/19)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

143.  СЛУХАЛИ: Про надання юридичним та фізичним особам дозволів на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. 

Ірпінь, згідно додатку №1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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



 

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання юридичним та 

фізичним особам дозволів на розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в м. Ірпінь, згідно додатку 

№1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

144.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП  Гулієвій С.Г.к.в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 113-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки ФОП  Гулієвій С.Г.к.в м. Ірпінь, вул. Соборна, 113-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

145.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки ФОП Алмаковій Л.Є. в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 92-а 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки ФОП Алмаковій Л.Є. в м. Ірпінь, вул. Соборна, 92-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

146.  СЛУХАЛИ: Про припинення гр. Дикуну В.П. дії договору оренди земельної  ділянки 

№ 157 від 01.06.2003 р. в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення гр. Дикуну В.П. дії 

договору оренди земельної  ділянки № 157 від 01.06.2003 р. в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 6-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

147.  СЛУХАЛИ: Про припинення ПП «Корсар +»дії договору оренди земельної  ділянки 

№ 99 від 15.09.2017 р. в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення ПП «Корсар +»дії 

договору оренди земельної  ділянки № 99 від 15.09.2017 р. в м. Ірпінь, 

вул. Покровська, 1». 



 

 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

148.  СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту ТОВ 

«Трейдфуд» в м. Ірпінь, вул. Університетська 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору 

особистого строкового сервітуту ТОВ «Трейдфуд» в м. Ірпінь, вул. 

Університетська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

149.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «АЛЬФА СПАС» земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в 

м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «АЛЬФА СПАС» 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

150.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Планета Пластик» земельної ділянки в оренду для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

 промисловості (для обслуговування виробничої бази) в м. Ірпінь, вул. 

Покровська, 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «Планета 

Пластик» земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої  промисловості (для 

обслуговування виробничої бази) в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

151. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Барташевич О.Ф. договору оренди земельної 

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

вул. Котляревського, 52-б 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 



 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Барташевич 

О.Ф. договору оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 52-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

152. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Кулієву Н.Т.о. договору оренди земельної ділянки 

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

Центральна, 6-г 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Кулієву Н.Т.о. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

Соборна, 92 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 92». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

154. СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Заболотній В.В. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 3 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Заболотній В.В. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 6-

та Лінія, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

155. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Галенко С.В. договору оренди земельної ділянки 

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

Центральна 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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



 

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Галенко С.В. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

156. СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Глущенко М.І. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 39 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Глущенко М.І. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Достоєвського, 39». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

157. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Гуріній О.С.договору оренди земельної ділянки  в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-д 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Гуріній 

О.С.договору оренди земельної ділянки  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

158. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «САПФІР» договору оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості  в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «САПФІР» 

договору оренди земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

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

Покровська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

1903-28-VІI «Про надання  дозволу гр. Турчиній А.Г. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



 

 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 45-а» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 1903-28-VІI «Про надання  

дозволу гр. Турчиній А.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Котляревського, 45-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

160. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. № 

1409-23-VІІ «Про надання ПАТ «Київський завод «Радар» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва і обслуговування санаторно – оздоровчих закладів в м. 

Ірпінь, вул. Давидчука, 48 (раніше Комінтерну)» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 20.10.2016 р. № 1409-23-VІІ «Про надання 

ПАТ «Київський завод «Радар» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування санаторно – оздоровчих закладів в м. Ірпінь, вул. 

Давидчука, 48 (раніше Комінтерну)»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

161. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 18.05.2017 року 

№ 2269-33-VІІ  «Про надання дозволу гр. Бірюковій М. О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

Садова, 98-б» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 18.05.2017 року № 2269-33-VІІ  «Про 

надання дозволу гр. Бірюковій М. О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва   індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 98-б»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

162. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 30.03.2017 року 



 

 

№ 2041-30-VІІ  «Про надання дозволу гр. Драгану Є. В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

64/182» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 30.03.2017 року № 2041-30-VІІ  «Про 

надання дозволу гр. Драгану Є. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва  

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/182»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

163. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 27.04.2017 р. № 

2160-32-VІI «Про надання  дозвілу гр. Турчині Н.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 6-в» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської  міської ради від 27.04.2017 р. № 2160-32-VІI «Про надання  

дозвілу гр. Турчині Н.О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд в м. 

Ірпінь, вул. Натана Рибака, 6-в»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

164. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської  міської ради від 15.05.2017 р. № 

2266-33-VІI «Про надання  дозвілу гр. Панченко Н.І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність 

для індивідуального садівництва  в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 32-

к» 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської  міської ради від 15.05.2017 р. № 2266-33-VІI «Про надання  

дозвілу гр. Панченко Н.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва  в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 32-к»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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



 

 

№ 2099-30-VІI 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. № 2099-30-VІI». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

166. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки № 100 від 

15.09.2007 р. за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в договір оренди 

земельної ділянки № 100 від 15.09.2007 р. за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Шевченка, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

167. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання ТОВ «Розбудова» щодо продовження дії 

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

Толстого, 24 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотання ТОВ 

«Розбудова» щодо продовження дії договору оренди земельної ділянки, 

яка знаходиться  в м. Ірпінь, вул. Толстого, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

168. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання ФОП Козлової А.А. щодо продовження дії 

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

Гагаріна 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотання ФОП 

Козлової А.А. щодо продовження дії договору оренди земельної ділянки, 

яка знаходиться  в м. Ірпінь, вул. Гагаріна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

169. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання громадян Некачало О. П. та Кімлач Г. П. про 

передачу у власність земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Павленка 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 



 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд клопотання громадян 

Некачало О. П. та Кімлач Г. П. про передачу у власність земельної 

ділянки в м. Ірпінь по вул. Павленка». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

170. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви ФОП Кішінець О.Ю щодо продовження дії договору 

особистого строкового сервітуту на користування земельною ділянкою в 

м. Ірпінь по вул. Центральній 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви ФОП Кішінець 

О.Ю щодо продовження дії договору особистого строкового сервітуту на 

користування земельною ділянкою в м. Ірпінь по вул. Центральній». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

згідно додатку № 1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«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 
 

172. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на прийняття на баланс 

необоротного активу 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської 

міської ради на прийняття на баланс необоротного активу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

173. 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”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін і доповнень до 

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської 

міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

174. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Гмирі Н.Д. 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”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Гмирі Н.Д. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

водовідведення». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

175. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Грицюк О.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”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Грицюк О.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

176. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Сорочук Р.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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Сорочук Р.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 



 

 

 

177. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у програму «Місцеві стимули» для медичних 

працівників в м. Ірпінь, селищах Гостомель, Ворзель, Коцюбинське 
 

  Доповідач: Бідула Л.М. – головний лікар КЗ «ІЦМЛ» ІМР КО 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін у програму 

«Місцеві стимули» для медичних працівників в м. Ірпінь, селищах 

Гостомель, Ворзель, Коцюбинське». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Попсуй А. В. – секретар ради: 

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую п’ятдесят першу сесію Ірпінської міської ради VIІ скликання 

закритою. 

 

 
 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


