
ПРОЕКТ 

 

 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

Сімдесят п’ята сесія VII-го скликання 
 
 

«05» грудня 2019 року 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про розгляд електронної петиції щодо встановлення  світлофору на перехресті  вулиць 

Соборної та Тургенівської 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  
Про надання дозволу на розробку детального плану територій в межах вулиць Соборна, 

Ніжинська, Миру в м. Ірпінь під багатоквартирну та громадську забудову 

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

4.  

Про внесення змін до місцевої Програми "Реалізації заходів щодо виконання Законів 

України «Про оборону України", "Про військовий обов’язок та військову службу", "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2016-2020 роки" 

 
Доповідач: Чаплюк Ю.Г.- в.о. начальника відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

 
Питання фінансового управління  

Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 

5.  
Про внесення змін до рішення 62-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

19.12.2018 року № 4577-62-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2019 рік» 

6.  Про внесення змін до Міської комплексної програми «Здоров’я Приірпіння» на 2019 рік  

7.  
Про визнання нечинним рішення Ірпінської міської ради від 15.11.2019 року №5858-74-

VІІ 

8.  Про збільшення статутного капіталу КП «Ірпіньводоканал» 

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В. - начальник управління 

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

10.  
Про внесення до програми фінансової підтримки громадських організацій м. Ірпінь на 

2016-2020 роки 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С.О. – заступник начальника управління 

11.  
Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської 

ради на продовження договору оренди 

12.  
Про надання дозволу КНП "Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Ірпінської міської ради Київської області на укладання договору оренди  

13.  
Про  затвердження протоколу засідання конкурсної  комісії  по розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 29 листопада 2019 року №12/2019 

https://imr.gov.ua/attachments/article/14647/15.05.20170005.PDF
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14.  
Про  затвердження фінансових планів комунальних підприємств Ірпінської  міської ради 

на 2020 рік та внесення змін до фінансових планів за 2019 рік 

15.  
Про  затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Ірпінської  міської ради за 9 місяців 

 
Питання відділу економіки  

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

16.  

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 

17.  

Про внесення змін і доповнень у Додаток до Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-

2021 роки затвердженого рішенням сесії від 19.12.2018 р. №4578-62-VII 

 
Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І. Є. - директор підприємства 

18.  
Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

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

19.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в м. Ірпінь 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю.А.- начальник підприємства 

20.  
Про внесення змін до Програми  «Поводження з безпритульними тваринами в місті 

Ірпінь на 2017–2020 роки»  

21.  

Про надання дозволу гр. Кучмі А.В. на встановлення особистого строкового сервітуту  

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх  мереж водопостачання за адресою:  

м. Ірпінь, вул. Героїв, 48-В  

22.  

Про надання дозволу гр. Нікітіну Д.Т. на встановлення особистого строкового сервітуту  

на земельну ділянку для прокладання зовнішніх  мереж газопостачання за адресою:  

м. Ірпінь, вул. Мечникова, 11 

23.  

Про надання дозволу гр. Паламару С.А. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Львівська, 3-д 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

24.  

Про надання дозволу гр. Агасанову Р.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Мечнікова, 28 

25.  

Про надання дозволу гр. Волошенюку І.І. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

26.  

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

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

вул. Північна, 24 
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27.  

Про надання дозволу гр. Будняк Н. Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. І Північний тупик, 4-б 

28.  

Про надання дозволу гр. Лимаренко О. М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/30 

29.  

Про надання дозволу гр. Буткевич В.П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська,36-в  

30.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська,36-г 

31.  

Про надання дозволу гр. Сироватці П. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 37-в 

32.  

Про надання дозволу гр. Дворецькому І. В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 39-н 

33.  

Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь, згідно додатку № 1 

34.  

Про надання дозволу ФОП Конончук Н.В. на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості), яка перебуває в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Грибоєдова, 28 

35.  

Про надання дозволу ФОП Куровській О.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки з будівництва індивідуальних гаражів 

на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруду, яка перебуває в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Тургенівська, 25 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

36.  

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

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд тв м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 17-в 

37.  

Про затвердження гр. Омельченку С.Є. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 49/8 

38.  

Про затвердження гр. Євстаф’євій Т.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

39.  

Про затвердження гр. Власюк Н.В.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 96-а 
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40.  

Про затвердження гр. Гулі Н.П.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 19-д 

41.  

Про затвердження гр. Зінченко В.І.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 39-г 

42.  

Про затвердження гр. Перегуді Д.Г. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 17-б 

43.  

Про затвердження гр. Дмитрусі А.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 21-а 

44.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 17-а 

45.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 28-л 

46.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Поповича, 3-в 

47.  

Про затвердження гр. Підлісному Р.А.  проектуь землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь, вул. Вишнева, 20-б 

48.  
Про затвердження гр. Русану В.М.   проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/84 

49.  

Про затвердження гр. Дацкову О.А.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/75 

50.  
Про затвердження гр. Кіріяку А.О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального дачного будівництва  в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 9/68 

51.  

Про затвердження гр. Козубському І.К.    проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/81 

52.  

Про затвердження гр. Романюку К.П.   проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/82 

53.  

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

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

Лінія, 9/79 

54.  

Про затвердження гр. Коваленку Ю.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/71 
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55.  

Про затвердження гр. Трохименку І.О.   проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Лінія, 9/53 

56.  
Про затвердження гр. Приходько М.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 18 

57.  
Про затвердження гр. Єсаулову Ю.В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 13 

58.  
Про затвердження гр. Мітряну В.К. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для індивідуального садівництва   в м. Ірпінь, вул. Гоголя, 31-р 

59.  

Про затвердження гр. Реваденко Т.М.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Шевченка, 3-а/2 

60.  

Про затвердження гр. Ковальчук Г.В.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Соборна, 2/39 

61.  

Про затвердження гр. Чурочкіну О.І. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 25/3 

62.  

Про затвердження гр. Боровльовій В.П. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 25/4 

63.  

Про затвердження гр. Аксьоненко Л. А.проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/104 

64.  
Про затвердження гр. Бондаренку С. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/93 

65.  
Про затвердження гр. Дружиніній О. І. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/97 

66.  
Про затвердження гр. Куксі З. С. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/58 

67.  
Про затвердження гр. Куксі С. О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/60 

68.  

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

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

вул. Тищенка, 3-д 

69.  

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

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

вул. Миру, 2/131 

70.  

Про затвердження гр. Тетянчук М. К. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/128 

71.  

Про затвердження гр. Федосєєву К. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Соборна, 1/6 
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

72.  

Про затвердження гр. Лемешко М.Ф. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 26 

73.  

Про затвердження гр. Нехаєвій З.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. Д.Попова, 6 

74.  

Про затвердження гр. Бурді А.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. Університетська, 50-а 

75.  

Про затвердження громадянам Русину В.В.  та Горькуну Є.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. Д.Попова, 14 

76.  

Про затвердження громадянам Ховренку В.А. та Ховренку С.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. Гайдамацька, 17 

77.  

Про затвердження громадянам Лисих М.Я. та Лисих Л.В. технічної документації із 

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

місцевості) та  передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва 

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

вул. Варшавська, 88 

78.  
Про затвердження ТОВ «Промоальт» технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки в м. Ірпінь 

79.  

Про затвердження ФОП Позняку О.А. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 16-а 

80.  

Про затвердження гр. Роспотнюку Л.Л.   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. Білокур, 1-з 

81.  

Про затвердження гр. Роспотнюку Л.Л.   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. Білокур, 1 
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82.  

Про затвердження гр. Василенку Р.О.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Сонячна, 31-а 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

83.  

Про затвердження гр. Стафійчук Т.В.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства  на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 93 

84.  

Про затвердження гр. Стафійчук Т.В.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства  на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 93 

85.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь  

86.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на будівництво та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (парк відпочинку «Покровський») 

в м. Ірпінь, вул.  Полтавська, 61-б  

87.  

Про затвердження гр. Петиченко С.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. Лермонтова, 20-в 

88.  

Про затвердження гр. Бокочу М.І.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  на будівництво та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Гостомельське 

шосе, 6а/1 

89.  

Про затвердження гр. Ковальчук Л.П.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   на будівництво  і  

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Чехова, 6-е 

90.  

Про затвердження гр. Ковальчук Л.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   на будівництво  і  

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 25-б 
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91.  

Про затвердження ТОВ «Маскін»  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 що розташована в м. Ірпінь 

92.  
Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної документації 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності територіальної громади  м. Ірпінь 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

93.  

Про надання ТОВ «Дизайн Про Плюс» земельної ділянки в оренду для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

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

94.  

Про поновлення гр. Іваненко Л.С. договору оренди земельної ділянки для будівництва і 

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

Давидчука, 68-а 

95.  
Про поновлення ФОП Калачнюку В.М. договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Д.Попова, 19 

96.  
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 17 від 17.09.2019 р., 

укладеного між Ірпінською міською радою та ФОП Куровською О.М. 

97.  
Про надання дозволу ФОП Гоменюку Р.П. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Покровська, 2-а 

98.  
Про надання дозволу ФОП Вдовенку Д.В. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1/1 

99.  
Про надання дозволу ПМП Фірма «Чорнобилець» на встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Озерна, біля буд.17 

100.  

Про надання дозволу громадянам Васько С.М. та Мартинову А.І. на встановлення 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Виговського 

(між садибами №30 та №32) 

 ДОЗВІЛ НА ВИКУП ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

101.  
Про надання дозволу громадянам Глущенко А.О., та Спірідонову І.О. на викуп 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Кірічека, 14-а 

102.  

Про продаж  громадянам Андрейку А.М. та Мітряну І.К. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах 

оренди в м. Ірпінь, вул. Центральна, 28 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

103.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016 року 

№1744-26-VІІ 

104.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016 року 

№1745-26-VІІ 

105.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016 року 

№1746-26-VІІ 

106.  
Про визнання нечинним пункту 3 рішення Ірпінської міської ради від 27.07.2017 року 

№2418-36-VІІ 

107.  

Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 27.07.2017 року 

№2417-36-VІІ  
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108.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 року 

№1912-28-VІІ 

109.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 11.08.2016 року 

№1184-20-VІІ 

110.  
Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року 

№1641-24-VІІ 

 ПРО ВІДМОВУ 

111.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

112.  

Про розгляд заяви гр. Пілявської Л.В. щодо поновлення договору оренди земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Героїв, 21-а 

113.  Різне 

 

 

 

Головуючий на сесії 


