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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

Шістдесят сьома сесія VII-го скликання 

 
 

«25» квітня 2019 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про розгляд електронної петиції щодо капітального ремонту дороги по вул. Пушікнська 

від №60-а до 62-а в м. Ірпінь 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

3.  
Про розгляд електронної петиції щодо встановлення лежачих поліцейських на 

пішохідному переході на вул. Університетській біля перехрестя з вул. Високою 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  
Про розгляд електронної петиції щодо будівництва дитячого садочка та школи в районі 

житлових комплексів Фортуна, Синергія, Rich Town 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

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» 

 Доповідач: Данилюк Є.В. – начальник фінансового управління 

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

7.  Доповідач: Білорус О.А. – начальник управління освіти і науки 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу 

8.  

Про затвердження  угод про внесення змін до договорів про  залучення коштів  

замовників будівництва  об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

9.  

Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основних напрямків 

розвитку на 2020-2021 роки 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В. - начальник управління 

10.  
Про надання дозволу  Управлінню охорони здоров'я Ірпінської міської ради на передачу 

аналізаторів 

11.  Про надання дозволу  КП «Ірпіньводоканал» на передачу основного засобу (бювету) 

12.  Про надання дозволу на реорганізацію комунального закладу 

13.  
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста Ірпінь 

«КОЛЕДЖ» 

14.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської 

ради на укладання договору оренди комунального майна  
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15.  
Про затвердження Статуту КНП «Ірпінська стоматологія» Ірпінської міської ради в 

новій редакції 

 
Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І. Є. - директор 

16.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

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

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

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

Доповідач: Скрипник Д.В.- в.о. начальника підприємства 

18.  

Про надання гр. Часнику П.О. в тимчасове користування земельної ділянки  на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання зовнішніх мереж водопостачання за 

адресою:  м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 91 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

19.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 84 -а 

20.  

Про надання дозволу гр. Мірутенку І.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 82 

21.  

Про надання дозволу гр. Мірутенку І.М.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 82 

22.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

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

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

23.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

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

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

24.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь по вул. Кошового 

25.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії в м. Ірпінь по вул. Толстого 

26.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

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

електричної та теплової енергіїв м. Ірпінь по вул. Луговій, згідно додатку № 1 
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27.  

Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди для розміщення, 

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

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

28.  

Про надання дозволу ТОВ «Еталон-2009» на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки з будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування для  будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, яка перебуває в користуванні умовах оренди в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 105-а 

29.  

Про надання дозволу ФОП Дадашову А.М.о. на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості), яка перебуває в оренді в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 8-б 

30.  

Про надання дозволу ВКФ «Віктор» на виготовлення  технічної документації із 

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

місцевості), яка знаходиться в постійному користуванні в м. Ірпінь, вул. Центральна, 2-а 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

31.  

Про затвердження гр. Каверіній О.М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки  у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Чайковського, 27 

32.  

Про затвердження гр. Гасимовій А.Г. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд   в м. Ірпінь,  вул. Котляревського, 45-а 

33.  

Про затвердження гр. Шевченку В.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

34.  
Про затвердження гр. Чепурко В.М.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки  у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Пушкінська, 37 

35.  
Про затвердження гр. Осипенко О.А.  проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки  у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь,  вул. Пушкінська, 27 

36.  
Про затвердження гр. Бушмі Т.Г. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/121  

37.  
 Про затвердження гр. Виговській Л.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/92 

38.  

Про затвердження гр. Перепелиці В.О. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Українська, 80-а 

39.  
Про затвердження гр. Драгану Є.В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/182 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

40.  

Про затвердження гр. Новиченко Г.К. 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. Гончара, 14 

41.  
Про затвердження гр. Даценко Д.К. технічної документації із землеустрою щодо 

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

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Павленка, 48 

42.  

Про затвердження гр. Кузьменко Л.Л. 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. Лесі Українки, 6 

43.  

Про затвердження гр. Панковській 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, 15 

44.  

Про затвердження гр. Трачуку А.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. Павленка, 37-а 

45.  

Про затвердження гр. Крохальову  Д.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. Озерна, 79 

46.  

Про затвердження гр. Золотарьову Д.Р. 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, 70/1 

47.  

Про затвердження гр. Ільницькій Л.П. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Михайлівська, 4-а 

48.  

Про затвердження гр. Куріленку Д.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. Тищенка, 23 

49.  

Про затвердження гр. Федькіну А.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. Вериківського, 18 

50.  

Про затвердження гр. Рудому О. М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 62 

51.  

Про затвердження гр. Замогильному Ю.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. Варшавська, 17/1 

52.  

Про затвердження гр. Брусенцову М.В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, провул. Героїв, 4 
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53.  

Про затвердження гр. Левченку В.І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 5-а 

54.  

Про затвердження громадянам Певченку В.В.  та Певченку С.В.  технічної документації 

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

місцевості) та  передачу у спільнусумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Центральна, 105 

55.  

Про затвердження громадянам Скуратовському С.В.  та Скуратовському Є.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. Тургенівська, 115 

56.  

Про передачу гр. Капацину В.І. у власність земельної ділянки  для будівництва і 

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

вул. Університетська, 2 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

57.  

Про затвердження гр. Ткаченко М.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 та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-в, 2-л 

58.  

Про затвердження гр. Карнауху І.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. О. Кошового, 5 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

59.  
Про поновлення ФОП Тиванюк О.Я.договору оренди земельної ділянки для будівництва 

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

60.  

Про поновлення ФОП Вихристенко І.О.договору оренди земельної ділянки для 

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

Антонова, 9-в 

61.  
Про поновлення ФОП Байрамову К.Г.о.договору оренди земельної ділянки для 

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

62.  
Про поновлення ФОП Цвіцінському Ю.Я. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, 12 

63.  

Про поновлення ТОВ «Станкосервіс» 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, 1/1-і 

64.  

Про поновлення ФОП Ахмедовій Т.А. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська (між 

сад. №6 та №8) 
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 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

65.  
Про надання дозволу ТОВ «Кегичівське» на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Університетська (біля садиби №30) 

66.  
Про надання дозволу ТОВ «Кегичівське» на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Центральна (біля залізничного вокзалу)  

67.  

Про надання дозволу ТОВ «Кегичівське» на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова (біля 

будинку №4-а) 

68.  
Про надання дозволу ФОП Марченку Р.Д. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь,вул. Северинівська (біля будинку №121) 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

69.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 29.04.2015 року № 5012-71-VІ  

в частині продовження терміну дії дозволу гр. Бурчаку С. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 98 

70.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 03.06.2016 року № 948-15-VІІ  

«Про надання дозволу гр. Касьяненку М. М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

м. Ірпінь, вул. Садова, 96/3»  

71.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 01.03.2018 року № 3325-48-VІІ  

в частині продовження гр. Литвин А. М. терміну дії дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

вул. Незалежності, 31-б 

72.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 06.02.2018 року № 3198-47-VІІ  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 11-а» 

73.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 01.03.2018 року № 3272-48-VІІ  

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

відведення земельної ділянки у власність для                                                                    

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 30» 

74.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 03.06.2016 року № 959-15-VІІ  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Ярославська, 26-е» 

75.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 28.02.2019 року № 4861-64-VІІ  

«Про надання дозволу ФОП Береговій Ю.В. на розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу  земельної ділянки, яка розташована в м. Ірпінь, 

вул. Троїцька, 36-а»  

76.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 06.02.2018 року № 3200-47-VІІ  

«Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо  відведення 

земельних  ділянок у власність для індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь, 

згідно додатку №1» 
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77.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради  від 28.02.2019 року №4873-64-  УІІ 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки, яка знаходиться в комунальній власності Ірпінської міської ради, для 

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

Антонова» 

78.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 14.03.2019 року № 5018-65-VІІ 

«Про надання дозволу гр. Тиванюк О.Я. на викуп земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 92» 

 ПРО ВІДМОВУ 

79.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

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

80.  

Про розгляд клопотань ПрАТ «Київобленерго» щодо надання дозволу 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, згідно додатку № 1 

81.  
Про розгляд заяви автокооперативу «Берізка» про передачу земельної ділянки у 

власність, яка розташована  в м. Ірпінь, вул. Полтавська - Северинівська   

82.  Різне 

 

 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                                        А. В. Попсуй 


