
 

ПРОЄКТ 

 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

Одинадцята сесія VIIІ-го скликання 
 

«17» червня 2021 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату ради 

та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

3.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» (посмертно) 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

4.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь»  

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

5.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

6.  Про затвердження Списку присяжних Ірпінського міського суду Київської області 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

7.  
Про розгляд пропозицій місцевих громадських слухань щодо планування розвитку 

території органу самоорганізації населення міста Ірпінь «ВОСТОК» 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

8.  
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення міста Ірпінь 

«ЛІСОВИЙ» 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

9.  
Про затвердження Положення про службу у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської 

ради Київської області 

 
Доповідач: Просяник М.В. – В.о. заступника начальника служби у справах дітей та 

сім’ї 

10.  

Про затвердження структури та граничної чисельності працівників територіального 

центру соціального обслуговування (надання соцільних послуг) Ірпінської міської 

ради 

 
            Доповідач: Ничипоренко О. І. - директор територіального центру соціального 

                                обслуговування (надання соцільних послуг)  

11.  

Про затвердження Положення про  пропускний та внутрішньооб’єктовий  режим та 

Правил перебування (поведінки) громадян в адміністративній будівлі Ірпінської міської 

ради та її виконавчого комітету  (м. Ірпінь, вул. Шевченка 2-а) 

 Доповідач: Ковальчук М.М. – начальник КП «Муніципальна варта» 

12.  
Про внесення змін до комплексної програми “Здоров’я Ірпінської міської 

територіальної громади” на 2021 рік 

 

Доповідач: Довгопол А.М. – директор КНП «ІЦМЛ» ІМР КО 
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Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

13.  

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» 

14.  
Про встановлення ставок єдиного податку на території Ірпінської міської територіальної 

громади 

15.  
Про затвердження мінімальної місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого 

майна фізичних осіб Ірпінської міської територіальної громади 

16.  
Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки на території Ірпінської міської територіальної громади 

17.  

Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмаркових заходів, 

виїзної та виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території Ірпінської 

міської територіальної громади 

18.  
Про встановлення ставок орендної плати за землю на території Ірпінської міської 

територіальної громади 

19.  
Про встановлення особистих строкових сервітутів на земельні ділянки на території 

Ірпінської міської територіальної громади 

20.  
Про встановлення ставки транспортного податку на території Ірпінської міської 

територіальної громади 

21.  
Про встановлення ставки туристичного збору на території Ірпінської міської 

територіальної громади 

22.  
Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території 

Ірпінської міської територіальної громади 

23.  

Про затвердження Положення про порядок і нормативи відрахування до бюджету 

Ірпінської міської територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) 

господарськими організаціями, які належать до комунальної власності Ірпінської 

міської територіальної громади 

24.  
Про встановлення ставок із сплати земельного податку на території Ірпінської міської 

територіальної громади 

25.  
Про затвердження Комплексної програми інформатизації Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

26.  
Про внесення змін до рішення «Про оренду комунального майна територіальної 

громади м.Ірпінь» від 13.09.2013р. № 3424-47-VІ 

 

Питання відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

Доповідач: Остапчук І. А. – начальник відділу 

27.  
Про затвердження Положення  про відділ з питань надзвичайних  ситуацій, оборонної 

та мобілізаційної роботи виконавчого комітету  Ірпінської міської ради в новій редакції 

28.  

Про безоплатну передачу чоботів спеціальних гумових для пожежних FHR004 до 2-го 

державного   пожежно - рятувального   загону  ГУ ДСНС    України в Київській області  

(м. Ірпінь) 
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Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління 

29.  
Про доповнення переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади 

30.  Про  затвердження протоколів електронних аукціонів 

31.  
Про безоплатне прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної 

громади дизельного генератора 

32.  
Про прийняття до комунальної власності Ірпінської міської територіальної громади 

необоротних активів 

33.  
Про наміри передачі в оренду нежитлових приміщень комунального майна Ірпінської 

міської територіальної громади 

34.  
Про передачу основних засобів та матеріальних цінностей з балансу КП 

«Ірпінькомунікаціясервіс» на баланс КП «Муніципальна варта» 

35.  Про надання дозволу на укладання договорів оренди 

36.  
Про зменшення відсоткової ставки орендної плати за оренду об’єкта комунальної 

власності 

37.  
Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна, що перебуває в 

комунальній власності Ірпінської міської територіальної громади Київської області 

38.  
Про затвердження Програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний 

дім» на 2021-2026 роки 

 
Питання відділу культури, національностей та релігій 

Доповідач: Антонюк Є. П.- начальник відділу 

39.  Про перейменування 1-го Українського провулку на вулицю Валентини Кулініч 

 
Питання відділу економіки та стратегічного планування 

Доповідач: Жиган  Я. В.- начальник відділу 

40.  

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 

41.  
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2021 рік 

42.  
Про погодження умов мирової угоди між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради 

та Шкіндером Ростиславом Ростиславовичем у справі №367/5782/18 

43.  
Про затвердження  протоколу про результати  електронного аукціону №UA-PS-2021-15-

6-000007-2  від 15.06.2021р. з продажу об’єкта малої приватизації  за адресою: 

вул.Матросова, 25, м.Ірпінь, Київська область  

44.  
Про затвердження  протоколу про результати  електронного аукціону №UA-PS 2021-15-

6-000007-2  від 15.06.2021р. з продажу об’єкта малої приватизації  за адресою: 

вул.Матросова, 25/1, м.Ірпінь, Київська область 

45.  
Про затвердження  протоколу про результати  електронного аукціону №UA-PS-2021-15-

6-000007-2  від 15.06.2021р. з продажу об’єкта малої приватизації  за адресою: 

вул.Соборна, 146, м.Ірпінь, Київська область 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

46.  

Про надання дозволу Андрейко Л.О. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

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

Ірпінь, вул. Максима Рильського, буд.1 
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47.  

Про надання дозволу Войтенко М.М. на встановлення особистого строкового сервітуту 

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

Ірпінь, вул. Лісова, буд. 4/6 

48.  

Про надання дозволу Зайцеву В.А. на встановлення особистого строкового  сервітуту на 

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

Ірпінь, вул. Северинівська, буд.126/2 

49.  

Про надання дозволу ОСББ «Ірпінь Полтавська» на встановлення особистого 

строкового сервітуту  на земельну ділянку для прокладання зовнішніх мереж 

електропостачання за адресою:  м. Ірпінь, вул. Полтавська, буд. 69 

50.  

Про надання дозволу Педченко Д.С. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

на земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж водопостачання та 

каналізування  за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд.34 

51.  

Про надання дозволу Педченко Д.С. на встановлення особистого строкового сервітуту 

на земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж газопостачання  

за адресою: м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд.34 

52.  

Про надання дозволу Скибі М.В. на встановлення особистого строкового  сервітуту на 

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

Ірпінь, вул. Гагаріна, буд. 51 

53.  

Про надання дозволу ТОВ «АЕС-ГРУПП» на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж дощової каналізації  

за адресою: м. Ірпінь, на розі вул.Тургенівська, 21  та вул. Соборна, 151-а, вул. Соборна 

151, 151-б 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

54.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території обмеженої вулицями 

Шевченка, Соборна, Центральна, Гагаріна в місті Ірпінь 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

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

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

55.  

Про надання дозволу гр. Захаровій Л.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. Толстого, 40-д 

56.  

Про надання дозволу гр. Пащенко Є.В. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення  земельної ділянки у власність для   будівництва   індивідуальних   гаражів в  

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 125-а 

57.  

Про надання дозволу гр. Казанцеву О.Р. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул. Котляревського, 8 

58.  

Про надання дозволу гр. Марченко З.В. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

пров. Гнатюка, 11 

59.  

Про надання дозволу гр. Орловій С.І. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

пров. І-й Український, 25 
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60.  

Про надання дозволу гр. Паламарчуку Б. Ф. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул. Озерна, 141 

61.  

Про надання дозволу гр. Андрейку Т.М. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів  в м. 

Ірпінь, пров. Рильського, 4 

62.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів  в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 8-ж 

63.  

Про надання дозволу Національній спілці письменників України на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в постійному користуванні для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в м. Ірпінь, вул. 

Стельмаха, 20  

64.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» 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, згідно додатку 1 

65.  

Про надання ТОВ «Відважних» дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

зняття, перенесення та тимчасового зберігання поверхневого (родючого) шару грунту 

земельної ділянки яка знаходиться в м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 49 

66.  

Про надання дозволу КП «Управління  благоустрою  міста» Ірпінської міської ради на 

розроблення проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 

ділянок комунальної власності Ірпінської міської ради з будівництва і обслуговування 

будівель житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 

згідно додатку 1 

67.  

Про надання дозволу КП «Управління блаустрою міста» Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 

(обслуговування скверу) в м. Ірпінь, вул. 11Лінія 

68.  

Про надання дозволу гр. Раковцю О.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. Українська, 1-д 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

69.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування комунальному підприємству «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-щ 

70.  

Про затвердження гр. Чиринському Ю.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. Північна, 29 

71.  

Про затвердження гр. Педченку Д.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

34 
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72.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

73.  

Про затвердження гр. Кушніру Р.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Рубежівка  

74.  
Про затвердження гр. Шостік Н.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

75.  

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

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

Діброва, вул. Валентина Опанасенка, 48 

76.  

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Діброва, вул. Валентина 

Опанасенка, 48 

77.  

Про затвердження гр. Бурдонос К.Л. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Козинці, вул. Садова, 9 

78.  

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

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

вул. Шевченка 

79.  

Про затвердження гр. Татарин О.В. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці 

80.  

Про затвердження гр. Домановій Т.Ю. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних,  підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в 

с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 30-р 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

81.  

Про затвердження громадянам Коноваленко О.С. та Морозюку С.П. 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, 52-а 

82.  

Про затвердження гр. Калиті О.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. Єрощенка, 6 

83.  

Про затвердження гр. Рудницькій Г.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. Українська, 56/20 
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84.  

Про затвердження гр. Лінчук С.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 с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Роговенка, 41 

85.  

Про затвердження гр. Гончару С.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 (присадибна ділянка) в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. 

Житомирська, 28 

86.  

Про затвердження гр. Кушніренко Л.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 с. Козинці, вул. Шевченка, 60 

87.  

Про затвердження громадянам Демидову А.В., Демидовій Н.Г. та Ромалі Л.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 с. 

Козинці, вул. Шкільна, 40-а  

88.  

Про затвердження гр. Цапенко Н.В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства (рілля), що розташована в с. Михайлівка-

Рубежівка 

89.  

Про затвердження гр. Цапенко Н.В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства (багаторічні насадження), що розташована на 

території Ірпінської міської територіальної громади 

90.  
Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для колективного гаражного 

будівництва в м. Ірпінь, вул. Багірова (раніше Чапаєва), згідно додатку 1 

91.  

Про передачу КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Ірпінської міської ради в постійне користування земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги в м. Ірпінь, 

вул. Михайлівська, 22 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

92.  

Про затвердження гр. Лягері Т.Л. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва 

індивідуального гаражу на будівництво і обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Соборна, 107-л 

93.  

Про затвердження гр. Ушаковій О.Б.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Натана-Рибака, 42 
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94.  

Про затвердження гр. Ушаковій О.Б.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Натана-Рибака, 38 

95.  

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної 

власності, цільове призначення яких змінюється з індивідуального дачного будівництва 

на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку  в м. Ірпінь, 

згідно додатку 1 

96.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 21 

97.  

Про затвердження гр. Бокочу І.Д. 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. Лисенка 21 

98.  

Про затвердження гр. Поліщук А.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 с. Михайлівка-Рубежівка 

99.  

Про затвердження гр. Поліщук А.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 с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шевченка 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

100.  

Про надання ТОВ «ВЕРТОГРАД ІНЖИНІРИНГ» земельної ділянки в оренду для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що розташована в                  

с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 15-л 

101.  

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 

 ПРО УКЛАДАННЯ СЕРВІТУТУ 

102.  
Про поновлення ФОП Родченко С.В. дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Соборна (парк «Дубки») 

103.  
Про поновлення ФОП Івасюку І.М. дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, в міському парку ім. В. Правика 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

104.  

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» 

105.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.03.2021 року №399-6-VІІІ 

«Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) в м. Ірпінь, вул. Чехова, 29» 
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 ПРО ВІДМОВУ 

106.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, згідно додатку 1 

   

 

 

    Міський голова                                                                    Олександр МАРКУШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 


