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Протокол 

Засідання Погоджувальної Ради 

27.07.2021 

12.30 

Присутні:  

Маркушин О.Г. – міський голова 

Макеєва А.Г. – секретар міської ради 

Пащинський О.С. – голова фракції 

ПП «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» 

Міронішена З.А. – представник 

фракції ПП «Слуга народу» 

Скорик-Шкарівська М.М. – голова 

фракції ПП «Голос» 

Ополінський А.О. – голова фракції 

ПП «ВО «Свобода» 

Страховський А.А. – представник 

фракції ПП «ВО «Батьківщина» 

Іздебска Н.В. – голова фракції ПП 

«Європейська солідарність» 

Нечитайло О.Р. – начальник відділу 

забезпечення діяльності ради 

Унинець В.В. – начальник відділу 

земельних ресурсів 

Канюра С.О. – начальник управління 

інфраструктурного розвитку, 

інвестицій та ЖКГ  

Данилюк Є.В. – начальник 

фінансового управління 

 

 

 

 



 

1. Ірпінський міський голова Маркушин О.Г. повідомив перелік питань, які 

винесені на розгляд Погоджувальної ради згідно проекту порядку денного 

дванадцятої чергової сесії Ірпінської міської ради.  

2. Детально ознайомили з проектами рішень, згідно порядку денного 

дванадцятої сесії Ірпінської міської ради VIII скликання секретар ради Макеєва 

А.Г. та керівники профільних підрозділів. 

 

 

Голосували: 

«за» - 8 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

 
Вирішили: рекомендувати порядок денний згідно проекту за основу дванадцятої 

сесії Ірпінської міської ради VIII скликання. 

 

 

Секретар ради                                                                         Анжела МАКЕЄВА 

  



 
 

ПРОЄКТ 

 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

Дванадцята сесія VIIІ-го скликання 
 

«29» липня 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 розгляд електронної петиціїї щодо демонтажу конструкції "Центральний" на в'їзді 

в Ірпінь 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

4.  
Про укладення Угоди  про співробітництво і дружні зв’язки  між містом Ірпінь 

(Україна) та містом Алборая (Іспанія)  

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

5.  
Про затвердження Програми міжнародної співпраці з містами  – побратимами, 

асоціаціями, організаціями Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

6.  

Про затвердження структури та граничної чисельності працівників територіального 

центру соціального обслуговування (надання соцільних послуг) Ірпінської міської 

ради 

 
Доповідач: Бондар Д. О. – в.о. директора територіального центру соціального 

обслуговування (надання соцільних послуг) 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

7.  

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» 

8.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Ірпінської територіальної громади за I 

півріччя 2021 року 

 

Питання відділу з питань  надзвичайних ситуацій, 

оборонної та мобілізаційної роботи 

Доповідач: Остапчук І. А. – начальник відділу 

9.  

Про внесення змін у «Місцеву програму запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру чи терористичних проявів у Ірпінській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління 



 

10.  
Про внесення змін до переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади 

11.  Про  затвердження протоколів електронних аукціонів 

12.  Про надання дозволу на укладання договору оренди 

13.  
Про зменшення відсоткової ставки орендної плати за 

оренду об’єктів комунальної власності 

14.  
Про надання дозволу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» на відчуження 

транспортних засобів шляхом продажу на аукціоні на конкурсних засадах 

15.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Управління благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради Київської області в новій редакції 

16.  
Про прийняття на баланс виконавчого комітету Ірпінської міської ради Ірпінської 

міської дитячої лікарні по вул. Давидчука,63-Ж, в м. Ірпінь 

17.  
Про безоплатну передачу транспортного засобу на баланс КП «Муніципальна варта» 

Ірпінської міської ради 

18.  
Про безоплатну передачу будівлі по вул. Шкільна, 18-А в с. Михайлівка-Рубежівка на 

баланс Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 

19.  
Про безоплатну передачу нежитлового приміщення за адресою: вул. Молодіжна, 9 в смт. 

Гостомель у власність Гостомельської селищної територіальної громади 

20.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської міської ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені за рахунок коштів міського 

бюджету, на баланс Коцюбинської селищної ради, КП «Ірпіньводоканал», 

Гостомельської селищної ради, КП «УЖКГ «Ірпінь», Управління освіти і науки 

Ірпінської міської ради 

21.  Про надання дозволу на укладання договору оренди 

22.  
Про надання дозволу КП «УЖКГ «Ірпінь» на передачу основних засобів на баланс КП 

«Ірпіньводоканал»  

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О. А. - начальник управління 

23.  
Про затвердження Програми сімейної безпеки та інклюзії «Свідома громада» на 2021-

2025 роки 

 
Питання відділу економіки та стратегічного планування 

Доповідач: Жиган  Я. В.- начальник відділу 

24.  
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2021 рік 

25.  

Про внесення змін до Додатку 4 Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної  громади на 2021 рік та основні  

напрями розвитку на 2022-2023 роки 

26.  

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 

27.  

Про затвердження результатів продажу та  завершення приватизації об’єкта малої 

приватизації:  нежитлового приміщення (30,9 кв.м), розташованого  за адресою 

вул.Матросова, 25, м.Ірпінь Київської області 

28.  

Про затвердження результатів продажу та  завершення приватизації об’єкта малої 

приватизації:  нежитлового приміщення (15,4 кв.м), розташованого  за адресою 

вул.Матросова, 25/1, м.Ірпінь Київської області 



 

 

29.  

Про затвердження результатів продажу та  завершення приватизації об’єкта малої 

приватизації:  частини нежитлового приміщення (підвальне приміщення  площею 252,4 

кв.м), розташованого за адресою вул.Соборна,  146, м.Ірпінь Київської області 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

30.  
Про надання дозволу гр. Войтенко М.М. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Чехова, буд.5 

31.  
Про надання дозволу гр. Задорожньому Р.Ю. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж газопостачання  за 

адресою: м. Ірпінь, пров. 2-й Український, буд. 6/3 

32.  
Про надання дозволу гр. Король-Філіпчук О.В. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для  прокладання зовнішніх мереж каналізації  за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 33  

33.  

Про надання дозволу гр. Мураш Ю.Д. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

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

Ірпінь, вул. Достоєвського, 1в/7 

34.  

Про надання дозволу гр. Співак В.М. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

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

Ірпінь, вул. Університетська, 1-є, 1-ж, 1-з, 1-і, 1-л, 1-м, 1-н, 1-ч, 1-ц, 1-ш, 1-щ 

35.  
Про внесення змін до Додатку 1 та до Додатку 2 Програми перспективного розвитку 

зелених  насаджень у м. Ірпінь на 2019 – 2021 роки  

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

36.  
Про надання дозволу на розробку детального плану території кварталу, обмеженого 

вулицями Давидчука, Київська, Гоголя в місті Ірпінь 

37.  Про надання дозволу на розробку детального плану території  

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 

38.  
Про погодження та  затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

м. Ірпінь Бучанського району Київської області 

39.  

Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин, раціонального 

використання та охорони земель Ірпінської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки 

40.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж  території  Ірпінської міської територіальної громади та надання дозволу на 

проведення інвентаризації земель комунальної власності Ірпінської міської 

територіальної громади Бучанського району Київської області 

41.  
Про проведення нормативної грошової  оцінки земель в межах села Забуччя Ірпінської 

міської територіальної громади, Бучанського району  

42.  

Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та 

охороною земель   Ірпінської міської територіальної громади 

 

 

 



 

43.  

Про звернення до Київської обласної державної адміністрації про надання дозволу КП 

«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, 

розташованої на території Ірпінської міської територіальної громади Київської області 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

44.  

Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в постійне користування для  будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування, згідно додатку 1 

45.  

Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради 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 будівель 

закладів комунального обслуговування (кладовище) в м. Ірпінь, вул. Матросова  

46.  

Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради 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 будівель 

закладів комунального обслуговування (виробнича база) в м. Ірпінь, вул. Троїцька, 21  

47.  

Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні, з будівництва 

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури на будівництво та обслуговування інших 

будівель громадської забудови в м. Ірпінь,  вул. Слов’янська, 1 

48.  

Про надання дозволу  громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо                                                                        

відведення земельних ділянок у власність  для будівництва індивідуальних гаражів,                                                                                       

згідно додатку 1                                                                                                        

49.  

Про надання дозволу гр. Маліку М.Ю. Н. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

50.  

Про надання дозволу гр. Макаренку Є.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.  Героїв, 12 

51.  

Про надання дозволу гр. Яровій 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.  Українська, 14-а/4 

52.  

Про надання дозволу гр. Притиці 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.  Центральна, 65 

53.  

Про надання дозволу гр. Алєксєєнку І.Є. 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, 1-в 



 

54.  

Про надання дозволу гр. Чекаловцю А. 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. Федора Кричевського, 27-к 

55.  

Про надання дозволу гр. Пуньку М.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.  Центральна, 65 

56.  

Про надання дозволу гр. Бондаренко О.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.  Тургенівська, 64 

57.  

Про надання дозволу гр. Корнійчуку О.А. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул.  Матросова, 13-а 

58.  

Про надання дозволу гр. Кучер В.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.  Київська, 13/2 

59.  

Про надання дозволу гр. Толочку Є.А.  на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                      

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 5 

60.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Ірпінь, пров. Бучанський, 1-а 

61.  

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

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

пров. Бучанський, 1-а 

62.  

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

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

вул.  Пушкінська, 41 

63.  

Про надання дозволу гр. Боярчук Н.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.  Виговського, 17-а 

64.  

Про надання дозволу гр. Боярчук Н.І  на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул.  Виговського, 17-а 

65.  

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

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

вул.  Полтавська, 1 

66.  

Про надання дозволу гр. Андрулісу Й.Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул.  Давидчука, 11-а 

67.  

Про надання дозволу гр. Кожемяченко Л.Д. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул.  Тищенка, 19 

68.  

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

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

вул.  Лугова, 10-б 



 

69.  

Про надання дозволу гр. Вербенко Н.В. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул.  Некрасова, 1/3 

70.  

Про надання дозволу гр. Сульженко О.Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

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

вул.  Південна, 6-а 

71.  

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

відведення земельної ділянки у власність для колективного  садівництва в м. Ірпінь, с/т 

«Індустріалець», ділянка 6 

72.  

Про надання дозволу громадянам Мусієнко Л.М., Мусієнку С. М. та Мусієнко М.В. на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 56-б 

73.  

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

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Михайлівка-Рубежівка 

74.  

Про надання дозволу гр. Лабунській З.К. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Гірська 

75.  

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

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Забуччя, вул. Рідна 

76.  

Про надання дозволу гр. Ковтуну М.М. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шевченка 

77.  

Про надання дозволу гр. Ціфрінцю Є.А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

78.  

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

79.  

Про надання дозволу гр. Борисову П.О.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Діброва, вул. Валентина Опанасенка, 71/1 

80.  

Про надання дозволу гр. Тіщенку С.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва в СТ 

«Кінематографіст» діл. № 31, Ірпінської міської територіально громади 

81.  

Про надання дозволу гр. Мельнику А.В. на розроблення 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, 

2-а 

82.  

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки яка перебуває в оренді, в СТ «Квітуча Україна»                       

с. Козинці Бучанського району 

 

 

83.  
Про надання дозволу ПрАТ «Червоний мак» на розроблення технічної документації із 

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



 

місцевості), яка знаходиться в оренді  для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна 

84.  

Про надання  дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки яка перебуває в оренді, в СТ «Червона Калина»                         

с. Козинці Бучанського району 

85.  
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

86.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» 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 на території 

Ірпінської міської територіальної громади  в ОК «Ладний» 

87.  
Про надання дозволу ПП «ТІЄРРА» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Центральна 

88.  

Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проектів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок комунальної власності Ірпінської міської територіально 

громади, право оренди яких набувається на конкурентних  засадах (земельних торгах), 

згідно додатку1 

89.  
Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо  об’єднання 

земельних  ділянок комунальної власності  в м. Ірпінь 

90.  

Про надання дозволу приватному малому підприємству ПМП «СТЕВ» на розроблення 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що 

перебуває в постійному користуванні, з будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на  будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь,  вул. Лисенка, 

10 

91.  

Про надання дозволу КП «Управління благоустрою міста» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної для будівництва і обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (обслуговувавння скверу «Під липами») в м. Ірпінь по вул. 

Соборній 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

92.  
Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, згідно додатку1 

93.  

Про затвердження гр. Кащевцеву С.А.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 10 

94.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Толстого, 10 

95.  

Про затвердження гр. Кравчук С.Ю.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 15 

96.  

Про затвердження гр. Репесі Л.М.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 80-б 



 

97.  
Про затвердження гр. Суржиній І.Г.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в м. Ірпінь, пров. Польовий, 4 

98.  

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

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

Київська, 94 

99.  
Про затвердження гр. Хомі Х.В.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в м. Ірпінь, вул. Українська, 12-д 

100.  

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

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

34 

101.  
Про затвердження гр. Кононенко М.Д.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 17 

102.  

Про затвердження гр. Роспотнюку Л.Л.  проекту землеустрою щодо відведення 

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

Гайдамацька, 16-д 

103.  
Про затвердження гр. Андрійцю Є.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Північна, 22/7 

104.  
Про затвердження гр. Риженко Л.М.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 98 

105.  
Про затвердження гр. Сядро Т.О.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-л 

106.  

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

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

9/47 

107.  

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

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

Ірпінь, пров. 2-й Український, 19 

108.  

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

ділянки в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Ірпінь, вул. Героїв, 21-а 

109.  

Про затвердження гр. Слободняку Л.В. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лісова, 17 

110.  

Про затвердження проекту землеустрою та передачу гр. Губерначуку В.І. земельної  

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

Рубежівка 

111.  

Про затвердження громадянам Решетніченко Т.В. та Кожан Л.В. проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Діброва, вул. Шевченка, 64-а 

112.  

Про затвердження гр. Опанасенко Н.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Польова, 27 

113.  

Про затвердження гр. Профіріс С.Є. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Киселівська, 34 



 

114.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

115.  
Про затвердження гр. Кустовій О.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

116.  
Про затвердження гр. Дзюбі Г.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

117.  

Про затвердження гр. Галушці О.Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Киселівська, 21 

118.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Шевченка, 170 

119.  

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

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

Шевченка, 170 

120.  
Про затвердження проекту землеустрою та передачу  гр. Цюпі Л.В. земельної  ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства  с. Козинці. 

121.  
Про затвердження гр. Хобоші О.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

122.  

Про затвердження гр. Крижанівському Ю.В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

123.  

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

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Шевченка, 218-а 

124.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

125.  
Про затвердження гр. Івановій Л.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

126.  

Про затвердження гр. Павлушку 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. Немішаєвська, 21 

127.  

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 

128.  

Про затвердження гр. Гусєвій 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. Приозерна, 10 

129.  

Про затвердження гр. Боковій Н.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, пров. Софіївський, 3 

130.  

Про затвердження гр. Астраханцеву 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. Михайлівська, 13 



 

131.  

Про затвердження гр. Культенко Т.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

132.  

Про затвердження гр. Михнюку 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. Немішаєвська, 13 

133.  

Про затвердження гр. Колонтаєнко І.С. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у   власність для  ведення   особистого   селянського   господарства в   

с. Забуччя 

134.  

Про затвердження гр. Журману М.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Немішаєвська, 15 

135.  

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

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Немішаєвська, 18 

136.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

137.  

Про затвердження гр. Галанзовській Н.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в 

с. Михайлівка-Рубежівка 

138.  

Про затвердження гр. Чебан Г.Ф. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

Рубежівка 

139.  

Про затвердження гр. Халан К.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

Рубежівка 

140.  

Про затвердження гр. Яворику С.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

Рубежівка 

141.  
Про затвердження гр. Мельник О.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

142.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Київська, 1 

143.  

Про затвердження гр. Фіртич Н.Е. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Киселівська, 27 

144.  

Про затвердження гр. Янюку Ю.В.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

у власність для  колективного садівництва в ОК «Товариство «Озерний», вул. 11-лінія, 

діл. № 119, Ірпінської міської територіальної громади 

145.  

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

ділянки у власність для індивідуального садівництва на території Ірпінської міської 

територіальної громади в СТ «Мрія»  

146.  
Про затвердження гр. Тимошенко Л.Ю. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для індивідуального садівництва  в  с.Козинці,  вул. Дачна 



 

147.  

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

ділянки у власність для  колективного садівництва в ОК «Товариство «Озерний», вул. 

1-ша лінія, діл. № 26, Ірпінської міської територіальної громади 

148.  

Про затвердження гр. Пісковій І.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

149.  

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

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, пров. Золотий, 36 

150.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в  с. Козинці, вул. Центральна, 24 

151.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

152.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

153.  

Про затвердження гр. Самойленку Д.В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

154.  
Про затвердження гр. Прунько А.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в с. Козинці 

155.  

Про затвердження гр. Запорожцю Ю.В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Киселівська, 18 

156.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, пров. Золотий, 30 

157.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Мала Киселівка, 14 

158.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

159.  

Про затвердження гр. Матюсі Н.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, пров. Золотий, 6 

160.  
Про затвердження гр. Матвійчуку О.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в с. Козинці 

161.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

162.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Мала Киселівка, 13 



 

163.  
Про затвердження гр. Єгоренкову В.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в с. Козинці 

164.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, пров. Золотий, 24 

165.  
Про затвердження гр. Барановій Ю.Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в с. Козинці 

166.  

Про затвердження гр. Воропаєвій І.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Сонячна, 6 

167.  
Про затвердження гр. Довженко Ю.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для індивідуального садівництва  в с. Козинці,  вул. Дачна 

168.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. І.Франка 

169.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Садова, 10 

170.  

Про затвердження гр. Кривенок Н.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Центральна, 9 

171.  

Про затвердження гр. Мельнику М.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

172.  

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

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

173.  

Про затвердження гр. Козловій А.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Киселівська, 46 

174.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Мала Киселівка, 10 

175.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, Киселівська, 12 

176.  

Про затвердження гр. Пальонній Н.О. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лугова, 24 

177.  

Про затвердження гр. Данилюк Т.А. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Лугова, 22 

178.  

Про затвердження гр. Щомі Л.І. проекту землеустрою та передачу земельної  ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, пров. Золотий, 47 



 

179.  

Про затвердження гр. Ізмайловій І.П. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Центральна, 23 

180.  

Про затвердження гр. Щербині Л.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

І.Франка 

181.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, пров. Золотий, 40 

182.  

Про затвердження гр. Вишняк Ю.І. проекту землеустрою та передачу земельної  ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Козинці, вул. Центральна, 2 

183.  

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

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

Сонячна, 19 

184.  

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

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

Сонячна, 24 

185.  

Про затвердження гр. Роману С.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. І. Франка 

186.  

Про затвердження гр. Пальонній Н.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

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

вул. Лугова 

187.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Ю. Ляпіна 

188.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Садова, 10 

189.  

Про затвердження гр. Данилюк К.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, пров. Золотий, 39 

190.  

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

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

Шевченка 

191.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Ю. Ляпіна 

192.  

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Мала Киселівка, 11 

193.  

Про затвердження гр. Петренку С. А. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для  ведення особистого селянського господарства, що розташована 

на території Ірпінської міської територіальної громади 



 

194.  

Про затвердження ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» проеків 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, 

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

електричної та теплової енергії на території Ірпінської міської територіальної громади , 

згідно додатку 1 

195.  

Про затвердження релігійній Громаді на честь Святого Георгія Побідоносця 

Української  Православної Церкви проекту землеустрою та передачу земельної ділянки 

в постійне  користування для будівництва та обслуговування  будівель громадських та 

релігійних організацій в м. Ірпінь, вул. Поповича, 2-а 

196.  

Про затвердження  ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ №1 проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 6  

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

197.  

Про затвердження гр. Горобченко 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. Павленка, 14 

198.  

Про затвердження гр. Петренко 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. Северинівська, 108 

199.  

Про затвердження гр. Пилипчуку Д.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. Сагайдачного, 30-в 

200.  

Про затвердження гр. Пилипчуку 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. Сагайдачного, 30-б 

 

 

201.  

Про затвердження гр. Пухановій 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. Тургенівська, 77-в 

202.  

Про затвердження гр. Захаренко О.Г. 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. Центральна, 39/41 

203.  

Про затвердження гр. Сірош О.Д. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Львівська, 24-а 

204.  
Про затвердження гр. Кривку 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. Соборна, 138 

205.  

Про затвердження гр. Тимашевій Г.Е. технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 138/1 

206.  

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

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 71 

207.  

Про затвердження гр. Хижняк Л.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. Чайковського, 12 

208.  

Про затвердження гр. Подопригорі Д.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. Українська, 12-в 

209.  

Про затвердження гр. Савченку 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. Східна, 10 

210.  

Про затвердження гр. Кинашу Т.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. Северинівська, 35 

211.  

Про затвердження гр. Єременку В.В.  технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 77-б 

212.  

Про затвердження гр. Шустову Е.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. Центральна, 117 

213.  

Про затвердження гр. Колгановій 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. Северинівська, 69/1 

214.  

Про затвердження гр. Ємельянову С.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. Сім’ї  Шкарівських, 3-а 

215.  

Про затвердження гр. Нарижній Є.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, пров. 1-й Український, 27 



 

216.  

Про затвердження гр. Андрусенку А.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. Северинівська, 69 

217.  

Про затвердження гр. Боярчуку О.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. Виговського, 17-а 

218.  

Про затвердження громадянам Науменко О.Ю. та Гривцову В.М. технічної документації 

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

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

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

Соборна, 70/1 

219.  

Про передачу гр. Лісовській Т.Г. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в м. Ірпінь, вул. Єсеніна, 3 

220.  
Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для колективного гаражного 

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

221.  

Про затвердження гр. Горєлих О.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 с. Козинці, вул. Шевченка, 114 

222.  

Про затвердження гр. Корнійцю М.Т. 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. Житомирська, 76/1 

223.  

Про затвердження Службі у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь вул. 

Пушкінська, 35-а  

224.  

Про передачу КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради в 

постійне користування земельної ділянки для обслуговування будівель тимчасового 

проживання в м. Ірпінь, вул. Ново-Ірпінська, 2-а 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

225.  

Про затвердження КП «Управління  благоустрою  міста» Ірпінської міської ради 

проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, що 

перебувають в постійному користуванні, з будівництва і обслуговування житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, згідно додатку 1 

226.  

Про затвердження гр. Пуньку Є.В.  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. Центральна, 65 

227.  
Про затвердження гр. Присяжненко Н.О. 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. Павленка, 54 

228.  

Про затвердження гр. Петровській О.А.  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. Садова, 10 

229.  

Про затвердження гр. Кошелю А.І.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої  змінюється з колективного 

садівництва на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 2к/1 

230.  

Про затвердження гр. Брикун Г.М.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності,цільове призначення якої  змінюється з колективного 

садівництва на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, садівницьке товариство «Перемога», вул. Набережна, 103 

231.  

Про затвердження гр. Лисенку А.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з колективного 

садівництва на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, садівницьке товариство «Світанок» 

232.  

Про затвердження гр. Козельчуку Д.А.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства  на будівництво та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь 

233.  

Про затвердження гр. Пуленець М.М.  проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з 

будівництва індивідуальних  гаражів на будівництво та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

 

234.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з колективного 

садівництва на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, с/т «Берізка», земельна ділянка № 38,39 

235.  

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

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої  змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на розміщення та експлуатацію будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства  в м. Ірпінь 

236.  

Про затвердження гр. Ковальову К.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 156-в 

237.  

Про затвердження гр. Скибі М.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 і 

обслуговування багатоквартирного  житлового будинку  в м. Ірпінь, вул. Чехова, 25 

238.  
Про затвердження гр. Ніколаєць Г.П.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 



 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на  розміщення та 

експлуатацію будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій  в м. Ірпінь, вул. Матросова, 15-г 

239.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на індивідуальне дачне 

будівництво в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-д 

240.  

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на індивідуальне дачне 

будівництво в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-д 

241.  

Про затвердження гр. Ніколайцю П.В.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства  на розміщення та експлуатацію будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій  в м. Ірпінь, вул. Матросова, 15-г 

242.  

Про затвердження гр. Кудіновій К.М.  проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з ведення 

особистого селянського господарства  на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

243.  

Про затвердження громадянам Карашель Л.А. та Король А.І. земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва  на будівництво та обслуговування    будівель ринкової і  нфраструктури  в  

м. Ірпінь 

244.  

Про затвердження  гр. Нетязі В.Л.  проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з індивідуального 

дачного будівництва на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами  торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, 

згідно додатку 1 

245.  

Про затвердження гр. Шостак Н.О. 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 

246.  

Про затвердження гр. Парфенюку В.П. проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, згідно додатку 1 

247.  

Про затвердження гр. Прокопенко Т.О. 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. Церковна 

248.  

Про затвердження гр. Сідаковій Л.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 

249.  
Про затвердження гр. Симороз Л.О. 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 

250.  

Про затвердження гр. Унинцю Я.О. 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 

251.  

Про затвердження гр. Щербак Г.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 с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Ватутіна 

252.  

Про затвердження гр. Добровольській Л.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 с. Михайлівка-Рубежівка 

253.  

Про затвердження гр. Пасюку О.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 с. Михайлівка-Рубежівка 

254.  

Про затвердження гр. Чернєву В.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 

255.  

Про затвердження гр. Дрозд О.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 

256.  

Про затвердження гр. Кубенко Т.С. 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 

257.  

Про затвердження гр. Парфенюку М.П. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства у землі для розміщення та експлуатації об`єктів 

дорожньго сервісу в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Хутірська 

258.  

Про затвердження гр. Шулімовій Н.Г. 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 на території Ірпінської міської територіальної громади 

259.  

Про затвердження гр. Шулімовій Н.Г. 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 на території Ірпінської міської територіальної громади 

260.  

Про затвердження громадянам Шулімовій Н.Г. та Лісовській А.С.  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 на території 

Ірпінської міської територіальної громади 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

261.  
Про надання гр. Івасюку І.М. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Університетська, 1/1 

262.  

Про укладення із гр. Крисановою С.М. 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. Северинівська, 65/3 

263.  

Про поновлення гр. Пишалко А.О. договору оренди земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового удинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в м. Ірпінь, вул. Рильського, 2-б 

264.  

Про укладення із гр. Черненком О.І. 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. Орлика, 15 

265.  

Про надання ТОВ «Будівельно інжинірингова група з управління девелопментом та 

інвестиціями» земельних ділянок в оренду для будівництва та обслуговування  будівель 

торгівлі, згідно додатку 1 

266.  
Про надання гр. Іванишину В.С. земельної ділянки в оренду для городництва в м. Ірпінь, 

 с/т «Ірпінь», вул. Бузкова, 13 

267.  

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

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств  переробної,   машинобудівної та іншої промисловості, що    розташованав  

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

268.  
Про надання  гр. Скрипці В.П. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 24 

269.  

Про затвердження громадянам Шулімовій Н.Г. та Павліку О.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 на території 

Ірпінської міської територіальної громади 

270.  

Про затвердження гр. Білоус Н.Є.  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. Северинівська, 72/1 

 ПРО УКЛАДАННЯ СЕРВІТУТУ 

271.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з гр. Ковальовим К.В. договору 

про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь,                       

вул. Северинівська, біля садиби №156-в 

272.  

Про поновлення ТОВ «ТРЕЙДФУД» дії договору про встановлення особистого 

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

(напроти будинку №1) 

273.  

Про поновлення ТОВ «ТРЕЙДФУД» дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, по вул. Університетська, напроти 

буд. 25-в, г 



 

274.  

Про поновлення ТОВ «ТРЕЙДФУД» дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, по вул. Університетська, напроти 

буд. 2-е 

275.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ  

ХЛІБЗАВОД» договору особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь, вул. Северинівська (біля будівлі №150-а) 

276.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Вдовенком Д.В. договору 

про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, в 

районі вул. Покровська, 1/1 (ділянка 4) 

277.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Клименко В.С. договору 

про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, 

(Ірпінська міська набережна) 

278.  

Про поновлення ФОП Сербуку А.М. дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь по вул. Миру (біля будинку №16 

та №18) 

279.  

Про поновлення ТОВ «САН ТРАСТ» дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Університетська (в районі КП 

«Ірпіньводоканал»)  

280.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з гр. Педченком Д.С. договору про 

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

Ново-Оскольська 

 ПРО ВИКУП 

281.  

Про надання дозволу ТОВ «ПРОМ-НАФТОГАЗ» на викуп земельної ділянки, яка 

знаходиться в оренді за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 158 

 

 

 ПРО УКЛАДАННЯ СЕРВІТУТУ 

282.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Унинцем О.О. договору 

про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в с. Забуччя, 

вул. Рідна, 50-б 

283.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Костюковською Л.М. 

договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь, вул. Університетська, навпроти садиби №23 

 ПРО ПРОДАЖ 

284.  

Про продаж ТОВ «ІРИС ІНВЕСТ» земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. 

Шевченка, 6 

285.  

Про продаж ТОВ «МАГАЗИН №201» земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. 

Шевченка, 16 

286.  

Про продаж гр. Кузьмінець О.В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в с. Михайлівка-

Рубежівка, вул. Шкільна, 30-ж 

287.  

Про продаж гр. Михнюку П.В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в с. Михайлівка-

Рубежівка,  вул. Шкільна, 30-ц 



 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

288.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 08.04.2021 року №751-7-VІІІ, 

№752-7-VІІІ, №753-7-VІІІ, №755-7-VІІІ, №756-7-VІІІ, №758-7-VІІІ, №759-7-VІІІ, №760-

7-VІІІ, №761-7-VІІІ, №762-7-VІІІ 

289.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.02.2015 року №4766-67-VІ  

«Про дозвіл гр. Морозу А. Є. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Садова, 96 гараж № 12 для будівництва 

індивідуального гаража»  

290.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.12.2013 року №3712-50-VІ  

«Про дозвіл гр. Слобожану М. В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпені, вул. Садова, 96-в для будівництва 

індивідуального гаражу»  

291.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.06.2021 року № 1142-11-VІІІ 

«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» 

292.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.06.2021 року № 1121-11-VІІІ 

«Про затвердження гр. Домановій Т.Ю. проекту землеустрою щодо відведення 

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» 

293.  

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» 

294.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 25.03.2015 року №4896-68-VІ 

«Про дозвіл гр. Оранюк І. А. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду в м. Ірпінь, вул. Садова, 96 гараж № 9 для будівництва 

індивідуального гаражу» (внесення змін) 

 ПРО ВІДМОВУ 

295.  
Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, згідно додатку 1 
 

   

 

 

Міський голова                                                                    Олександр МАРКУШИН 

 

 


