
 

ПРОЄКТ 

 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

Десята сесія VIIІ-го скликання 
 

«20» травня 2021 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

2.  

Про внесення змін до рішення 4-ї сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 

24.12.2020 року №46-4-VIII «Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 

2021 рік» 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління 

3.  
Про надання згоди на заміну сторони Орендодавця за договором оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності 

4.  

Про безоплатну передачу майна комунальної власності Ірпінської міської 

територіальної громади в комунальну власність Бучанської міської територіальної 

громади 

5.  Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 08.04.2021 №550-7-VІІІ 

6.  Про надання згоди на заміну сторони інвестиційного договору 

7.  
Про  затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних 

підприємств Ірпінської  міської ради за І квартал 2021 року 

8.  
Про надання дозволу КП "Ірпіньводоканал" на списання основних засобів та інших 

необоротних активів 

9.  

Про затвердження Програми на співфінансування заходів з енергозбереження, 

реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

10.  
Про передачу основних засобів та матеріальних цінностей з балансу КП «Управління 

благоустрою міста» на баланс КП «УЖКГ «Ірпінь» 

11.  Про надання дозволу на укладання договору на безоплатне користування автомобілем 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Шевченко  О. В.- заступник начальника відділу 

12.  

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 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

13.  

Про надання дозволу Бондаренко Ю.І. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, пров. Миколи Будника, буд.13 
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14.  

Про надання дозволу Осовському Р.П. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 33-б, 33-б/1, 33-б/2  

15.  

Про надання дозволу  Осовському Р.П. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж газопостачання  за 

адресою:  м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 33-б, 33-б/1, 33-б/2  

16.  

Про надання дозволу Пунько Є.В. на встановлення особистого строкового сервітуту  на 

земельну ділянку для прокладання зовнішніх  мереж водопостачання та каналізації за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Київська, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 88/10, 

88/11, 88/12, 88/13, 88/14, 88/15, 88/16 

17.  

Про надання дозволу Пунько Є.В. на встановлення особистого строкового  сервітуту на 

земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж газопостачання  за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Київська, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 88/10, 88/11, 88/12, 

88/13, 88/14, 88/15, 88/16 

18.  

Про надання дозволу Павлюк І.В. на встановлення особистого строкового  сервітуту на 

земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж газопостачання  за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Українська, буд. 48-в  

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

19.  
Про затвердження детального плану території по вул. Лисенка, 10 в м. Ірпінь, замовник 

ПМП «СТЄВ» 

20.  
Про затвердження детального плану території земельних ділянок по вул. Ново- 

Оскольська в м. Ірпінь 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

21.  
Про проведення нормативної грошової оцінки земель в межах сіл Козинці, Діброва 

Ірпінської міської територіальної громади Бучанського району 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

22.  

Про надання дозволу гр. Усенко А.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.  Незалежності, 11 

23.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні  Електромережі» на 

розроблення проекту 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. Гоголя, згідно додатку 1 

24.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні  Електромережі» на 

розроблення проекту 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. Полтавська 

25.  

 Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні  Електромережі» на 

розроблення проекту 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. Університетська 
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26.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» 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 с. Михайлівка-

Рубежівка, вул. І. Франка згідно додатку 1 

27.  

Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктурив в селах Михайлівка-Рубежівка та Забуччя згідно додатку 1 

28.  

Про надання дозволу гр. Суханенку О.Д. на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) в м. Ірпінь, вул. Білокур, 1-б 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

29.  

Про затвердження гр. Дриниціну С.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 76 

30.  

Про затвердження гр. Яковлєвій О.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 16-а 

31.  

Про затвердження гр. Сидорову М.М.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, провул. Ранковий, 16-б 

32.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 141-б 

33.  
Про затвердження гр. Іустінову І.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Озерна, 141-б 

34.  
Про затвердження гр. Радченку Р.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 22 

35.  
Про затвердження гр. Постіл В.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 7 

36.  
Про затвердження гр. Нехаєвій З.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Д.Попова, 6 

37.  

Про затвердження гр. Семенчук А.М. проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Некрасова, 

1-з 

38.  

Про затвердження гр. Сідьку С. К. проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

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

Університетська, 36 

39.  

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Київська, 4 

40.  

Про затвердження гр. Гесу В.Г. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Польова, 10 
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41.  

Про затвердження гр. Карп`юк Г.Д.  проекту землеустрою  щодо відведення  земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Садова, 3 

42.  

Про затвердження гр. Решетніченку О.С. проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Київська, 26 

43.  

Про затвердження гр. Зейналовій С.С. проекту землеустрою  щодо відведення  земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Київська, 25 

44.  

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Київська, 2 

45.  

Про затвердження гр. Бордюженко Г.І. проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Київська, 28 

46.  

Про затвердження гр. Бордюженку О.І. проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Діброва, вул. Валентина Опанасенка, 56 

47.  

Про затвердження гр. Зінченку Є.М. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Польова, 4 

48.  

Про затвердження гр. Соколовій Я.О. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Садова, 4 

49.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лугова 

50.  

Про затвердження гр. Самойленко Є.Г. проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Василя Стефаника,8-в 

51.  

Про затвердження гр. Жердєвій О.С. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Я.Мудрого 118-а 

52.  

Про затвердження гр. Глухову О.Ю. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Немішаєвська, 14 

53.  

Про затвердження гр. Матвієвському С.В. проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. І. Франка, 23 

54.  

Про затвердження гр. Оліковій К.О. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Василя Стефаника, 17 

55.  

Про затвердження гр. Запорожець О.В. проекту землеустрою  щодо відведення  

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Діброва, вул. Валентина Опанасенка, 62 
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56.  

Про затвердження гр. Сідаковій Т.Г. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Немішаєвська, 16 

57.  

Про затвердження гр. Тарасовій В.В. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, пров. Приозерний, 7 

58.  

Про затвердження гр. Попову О.О. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Немішаєвська 12 

59.  

Про затвердження гр. Петровій Т.М. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Гулака-

Артемовського, 5 

60.  

Про затвердження гр. Михайленку О.М. проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. 

Михайлівка-Рубежівка 

61.  

Про затвердження гр. Петренко В.М. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 

62.  

Про затвердження гр. Горобець Т.І. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 

63.  

Про затвердження гр. Чернявському А.В. проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. 

Михайлівка-Рубежівка 

64.  

Про затвердження гр. Бондаренку В.Є. проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. 

Михайлівка-Рубежівка 

65.  

Про затвердження  гр. Слободняк Н.В.  проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. 

Діброва, вул. Шевченка, 19/5 

66.  

Про затвердження гр. Литвинчуку М.О. проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. 

Козинці,      вул. Мічуріна, 4 

67.  

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

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. 

Козинці,      вул. Шевченка, 60 

68.  

Про затвердження гр. Левченко Т.І. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Діброва, вул. 

Шевченка, 136 

69.  

Про затвердження гр. Шостік Ю.П. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 
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70.  

Про затвердження гр. Змієвець Д.В. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 

71.  

Про затвердження гр. Іванченку В.І. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 

72.  
Про затвердження гр. Лисеюку С.М. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в с. Козинці      

73.  
Про затвердження гр. Яворик М.С. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в с. Михайлівка-Рубежівка 

74.  

Про затвердження гр. Ткачову А.М. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Наталії Ужвій, 50 

75.  

Про затвердження гр. Малій А.В. проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Б.Хмельницького, 49 

76.  

Про затвердження гр. Мокляку О.В. проекту землеустрою  щодо відведення  земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Садова, 11 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

77.  

Про затвердження гр. Лазаренку 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. Київська, 83 

78.  

Про затвердження гр. Кулікалову Г.Ю. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Героїв, 21 

79.  

Про затвердження гр. Пеліпенку 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. Мечнікова, 20-а 

80.  

Про затвердження гр. Риковій О.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. Н. Рибака, 14 

81.  

Про затвердження гр. Рикову І.А. 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. Н. Рибака, 14-а 
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82.  

Про затвердження гр. Марченко З.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. Гнатюка, 11 

83.  

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

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

84.  

Про затвердження гр. Орловій С.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 провул. І Український, 25 

85.  

Про затвердження гр. Заворотній В.А. 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. Садова, 54 

86.  

Про затвердження гр. Петровській І.А. 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. Довженка, 4-а  

87.  

Про затвердження гр. Махлаю 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. Київська, 16/1 

88.  

Про затвердження громадянам  Романенку С.І. та Романенко М.Ф. 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. Ново-Оскольська, 27 

89.  

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

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

у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в. с. 

Михайлівка-Рубежівка 

90.  
Про передачу гр. Шиденко К. П. у власність земельної ділянки для колективного 

гаражного будівництва в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/32 

91.  

Про передачу гр. Ярцеву С.В. у власність земельної ділянки  для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  в м. Ірпінь, вул. Українська, 62 

92.  

 Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для колективного гаражного 

будівництва м. Ірпінь, вул. Багірова (раніше Чапаєва), згідно додатку 1 
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

93.  

Про затвердження гр. Смоляр І.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 

індивідуальних гаражів  в м. Ірпінь, вул. Соборна, 79/1 

94.  

Про  надання дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки комунальної власності з ведення особистого 

селянського господарства на розміщення та експлуатацію основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь 

95.  

Про затвердження громадянам Морозову Д.О., Кузнєцову О.О. та  Ковальчуку Д.М. 

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. Незалежності, 19 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

96.  
Про надання гр. Стасінєвичу В.О. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6г/8 

97.  

Про укладення із гр. Терехом В.П. договору оренди земельної ділянки на новий строк 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), що розташована в м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 37 

98.  

Про надання гр. Ткаченко Н.М. земельної ділянки в оренду для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 9 

99.  

Про надання ТОВ «ФРЕШ ЛТД», ТОВ «Ларімар ЛТД», гр. Вєтошнову В.Г., гр. 

Вєтошнову Є.В., гр. Вороніну О.А., гр. Вороніній Т.В., гр. Скляровій Т.О. земельної 

ділянки в оренду для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в м. Ірпінь, вул. Чехова, 27 

100.  
Про надання гр. Шереметьєвій Р.А. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в с. Козинці, вул. Франка, 45 

101.  
Про погодження видобування торфу на земельних  ділянках, що перебувають у 

власності юридичних та фізичних осіб в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

102.  
Про поновлення ТОВ «Магазин №201» договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 16 

 СТРОКОВИЙ СЕРВІТУТ 

103.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ПП «Деліція» договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, на перехресті вул. 

Авіаконструктора Антонова та вул. Полтавської 

104.  

Про встановлення земельних сервітутів та укладання з ТОВ «Інвестиційна група 

«Молодість» договорів про встановлення особистих строкових сервітутів на земельні 

ділянки в м. Ірпінь, згідно додатку 1 
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 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

105.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 08.04.2021 року № 767-7-VІІІ 

«Про надання гр. Петренко Я.О. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Садова, 29/2» 

106.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.04.2021 року № 928-8-VІІІ 

«Про надання дозволу ТОВ «ІРИС ІНВЕСТ» на викуп земельної ділянки, яка 

знаходиться в оренді за адресою в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6» 

107.  
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 46 від 18.08.2020 р., 

укладеного між Ірпінською міською радою та гр. Рудь Сергієм Миколайовичем 

 ПРО ВІДМОВУ 

108.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, згідно додатку 1 

109.  

Про звернення депутатів Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області 

VIІI скликання до Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів 

України з вимогою зупинити нову систему призначення субсидій 

 Доповідач: Маркушин О. Г. – Ірпінський міський голова 

110.  Різне 
 

   

 

 

   Міський голова                                                                     Олександр МАРКУШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


