
Додаток З
До Положення про місцеві ініціативи 

в місті Ірпінь

Секретарю Ірпінської міської ради 
Попсуй Анастасії Вікторівні

Ініціаторів:
Орган самоорганізації населення міста Ірпінь «ДРУЖНИЙ КВАРТАЛ» 

Громадська організація «Захист навколишнього природного середовища «ДРУЖБА» 
Орган самоорганізації населення Вуличний комітет вулиці Мечникова 

(від вулиці Університетської до вулиці Лєрмонтова ) в місті Ірпінь Київської області 
Орган самоорганізації населення Квартальний комітет вулиць: З.Алієвої, Грибоєдова, 

Д.Попова, Кірічека (в мин. К.Лібкнехта), Нігояна (в мин. Московська), Садова, 
Тургенівська, Центральна, 8-го Березня, пров. Нахімова, Курортна у м. Ірпінь Київської

обл.

Повідомлення

про внесення громадськими об'єднаннями (О С Б Б , ОСН та ін.) 

місцевої ініціативи - проекту рішення

Відповідно до статті 9 Закону України «Про місцеве самоврядування» та статті 4 Положення 
про місцеві ініціативи в місті Ірпінь просимо:

1. Зареєструвати місцеву ініціативу в установленому порядку.
2. Розглянути в порядку місцевої ініціативи проект рішення Ірпінської міської ради
П р о  з а х о д и  з  р е а л із а ц і ї  р іш е н ь  г р о м а д с ь к и х  с л у х а н ь , щ о  в ід б у л и с я  2 5 .0 3 .2 0 1 7  

р .,  1 7 .0 8 .2 0 1 7  р . ,  2 4 .1 2 .2 0 1 7  р .,  2 8 .0 4 .2 0 1 8  р .,  2 7 .0 5 .2 0 1 8  р . в  м іс т і  Ір п ін ь

3. Повідомити в письмовій формі про номер та дату реєстрації місцевої ініціативи, дати 
розгляду її постійними депутатськими комісіями, Ірпінською міською радою на відкритому 
засіданні та іншу важливу інформацію, пов'язану з розглядом ініціативи, уповноваженого 
представника ініціаторів внесення місцевої ініціативи:

Сметюхов Дмитро Анатолійович

за поштовою адресою вулиця Льва Толстого, 36, місто Ірпінь, Київська область, 008201

4. Під час розгляду цієї місцевої ініціативи постійними депутатськими комісіями та 
Ірпінською міською радою надати слово для доповіді з питання місцевої ініціативи 
уповноваженому представнику ініціативної групи Сметюхову Дмитру Анатолійовичу.



Повний склад ініціативної групи

Прізвище, ім'я, по Дата та рік Адреса реєстрації Контактний телефон,
батькові народження адреса електронної

пошти

Сметюхов Дмитро 
Анатолійович

Побоча Катерина 
Павлівна

Рябокінь Олександр 
Миколайович

ГриньІрина 
Геннадіївна

Рябокінь Олена 
Олександрівна

Мацелюх Володимир 
Михайлович

Канайкіна Віра 
Костянтинівна

Буренко Тамара 
Олексіївна

Ройко Оксана 
Олександрівна

Пащенко Тетяна 
Євгенівна

Волощенко Тетяна 
Олександрівна

Лавровська Наіля 
Нариманівна

Коломієць Оксана 
Валеріївна

Боровик Євгеній 
Васильович

Строїч Лариса 
Володимирі вна

Поліщук Андрій 
Олександрович

Поліщук Ірина 
Олександрівна



Степанюк Валерій 
Васильович

Глієва Марина 
Олександрівна

Скорик-Шкарівська
Михайлина
Михайлівна

Поліщук Олена 
Олександрівна

Степанюк Микола 
Аркадійович

До повідомлення додаємо:
1. Проект рішення Ірпінської міської ради

П р о  з а х о д и  з  р е а л із а ц і ї  р іш е н ь  г р о м а д с ь к и х  с л у х а н ь , щ о  в ід б у л и с я  

2 5 .0 3 .2 0 1 7  р .,  1 7 .0 8 .2 0 1 7  р . ,  2 4 .1 2 .2 0 1 7  р . ,  2 8 .0 4 .2 0 1 8  р .,  2 7 .0 5 .2 0 1 8  р . в  м іс т і

І р п ін ь

Ініціатори внесення місцевої ініціативи:

№ Повна назва ініціатора Юридична адреса

Орган самоорганізації 
населення міста Ірпінь 
«ДРУЖНИЙ КВАРТАЛ»

Громадська організація 
«Захист навколишнього 
природного 
середовища 
«ДРУЖБА»

м. Ірпінь Київської 
обл., вул. Льва 
Толстого, 36

м.Ірпінь Київської 
обл., вул. Чехова, 
5-н, кв. 15

Прізвище, ім'я і по 
батькові керівника

Сметюхов Дмитро 
Анатолійович, 
Голова ОСН

Лавровська Наіля 
Нари мані в на 
заступник Голови 
правління, 
директшр

Власноручний 
підпис і 

печатка (за 
наявності)



3 Орган самоорганізації м.Ірпінь Київської
населення Вуличний обл., вул.
комітет вулиці Мечникова, 48а
Мечникова
(від вулиці 
Університетської до 
вулиці Лєрмонтова) в 
місті Ірпінь Київської 
області

4 Орган самоорганізації м.Ірпінь Київської
населення Квартальний обл., вул. Нігояна, 8
комітет вулиць:
З.Алієвої, Грибоєдова,
Д.Попова, Кірічека (в 
мин. К.Лібкнехта),
Нігояна (в мин.
Московська), Садова,
Тургенівська,
Центральна, 8-го 
Березня, пров.
Нахімова, Курортна у м.
Ірпінь Київської обл.

Канайкіна Віра 
Костянтинівна, 
Голова Вуличного 
комітету

Степанюк Микола
Аркадійович,
Голова
Квартального
комітету

«0^» ё Є р Є  Є />Д  2018 року



ПРОЕКТ

Рішення_________ сесії Ірпінської міської ради Київської області сьомого
скликання

Про заходи з реалізації рішень громадських слухань, що відбулися 25.03.2017 р., 
17.08.2017 р., 24.12.2017 р., 28.04.2018 р., 27.05.2018 р. в місті Ірпінь

Керуючись ст. ст. 140, 143 Конституції України, пп. 20, 31, 34, 42 ч.іет. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15 Закону України «Про органи

самоорганізації населення», статтями 16, 17, 18 та 22 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності, статтями 4, 34, 35 Статуту територіальної громади міста Ірпінь 

Вирішила:

1. Затвердити Заходи з реалізації рішень громадських слухань, які відбулися:

- 25 березня 2017року щодо Планування розвитку території кварталу обмеженого 
вулицями Мечникова, Лєрмонтова, Лисенка (колишня Надсонова) та Давидчука 
(колишня Комінтерну) в місті Ірпінь Київської області;

- 17 серпня 2017року щодо Планування розвитку території частини вулиці Мечникова, 
обмеженої вулицями Університетською та Лєрмонтова;

- 24 грудня 2017року щодо Планування розвитку території кварталів:

• «Криничка», що обмежений вулицями Ново-Оскольська, Гоголя, Льва Толстого; 
провулком, що межує з водостоком від гідрологічного заказника «Криничка» та веде з 
вулиці Ново-Очкольчька до самого джерела гідрологічного заказника «Криничка»; 
територією гідрологічного заказника «Криничка»;

• «Чорний гай», що обмежений вулицями Пово-Оскольська, Джерельна, Григорія 
Сковороди; провулком, що з‘єднує вулиці Григорія Сковороди (початок провулка - вул. 
Григорія Сковороди,3) та Пово-Оскольська (кінець провулка - вул. Ново- 
Оскольська, 14);

• «БЇР», що обмежений вулицями Ново-Оскольська, Гайдамацька, Григорія Сковороди; 
провулком, що з‘єднує вулиці Григорія Сковороди (початок провулка - вул. Григорія 
Сковороди,3) та Ново-Оскольська (кінець провулка - вул. Пово-Оскольська. 14); трасою 
, що з‘єднує завод «БКЗ» із населеним пунктом «Забуччя»;

• «Дружний», що обмежений вулицями Льва Толстого, Лисенка, Давидчука, Гоголя.



28 квітня 2018 року щодо Планування розвитку території кварталу вулиць З.Алісвої, 
Д.ГІопова, Кірічека (в мин. К.Лібкнехта), Нігояна (в мин. Московська), Садова, 
Тургенівська, Центральна, 8-го Березня, пров. Нахімова, Курортна у м. Ірпінь Київської 
обл.

2 7 травня 2018року щодо Планування розвитку території кварталів:

«Заповідний», що обмежений вулицями: Лисенка, Київська, Гоголя, Давидчука;

«Сокіл», що обмежений вулицями: Лисенка, Київська, Гоголя, Давидчука ;

«Ластівка», що обмежений вулицями: Київська, Лисенка; провулком, що поєднує вул. 
Пушкінська, 57 з провулком Глінки; провулком Глінки;

«Зоркий», що обмежений вулицями Київська, Лєрмонтова, Пушкінська, Лисенка;

«Потоки», що обмежений вулицями: Білокур, Гоголя, Київська, Київська (захід);

«Гренада», що обмежений вулицями Гайдамацька, Білокур, Київська, траса «БКЗ - 
Забуччя»; провулком, що продовжує вулицю Гайдамацьку та йде в сторону траси «БКЗ 
- Забуччя»;

«Мужеловський Б», що обмежений вулицями: Ново-Оскольська, Гоголя, Білокур,
Г айдамацька.

( далі - Заходи), що додаються (Додаток до проекту рішення ).

2. Виконавчим органам місцевої влади внести відповідні зміни та доповнення у 
Завдання на розроблення Оновлення Генерального плану міста Ірпінь, в Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку міста Ірпінь на 2019-й та наступні 
роки, а також передбачити відповідне фінансування Заходів з міського бюджету.

3.Відділу інформаційного забезпечення повідомити громадськість через офіційний 
веб-сайт міської ради, забезпечити висвітлення в газеті «Ірпіпський вісник» та інших 
місцевих засобах масових інформацій.

4. Виконавчим органам, органам самоорганізації населення проінформувати через 
місцеві засоби масової інформації мешканців відповідних територіальних районів 
про це рішення.

5. Заступникам міського голови, секретарю Ірпінської міської ради, головам 
постійних комісій Ірпінськоу міської ради, виконавчому органу Ірпінської міської 
ради здійснювати контроль за реалізацією Заходів.

в.о. Ірпінського міського голови, секретар Ірпінської міської ради

Попсуй А.В.



Заходи

з реалізації ріш ень громадських слухань, що відбулися 25.03.2017 р., 17.08.2017 

р., 24.12.2017 р., 28.04.2018 р., 27.05.2018 р. в місті Ірпінь

Відповідно до частини 2 статті 17 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» Генеральний план населеного пункту розробляється та 

затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням 

державних, громадських та приватних інтересів.

Враховуючи зацікавлення громади міста Ірпінь в прозорому процесі

оновлення Генерального плану міста Ірпінь у 2018 році, звернення громадськості

м іста щодо припинення хаотичної забудови багатоповерховим и будинками

земельних ділянок, катастрофічно недостатню кількість дитячих садочків , закладів

шкільного та позаш кільного навчання, закладів медичного обслуговування, бажання

зберегти місто Ірпінь як зелене місто та зберегти гідні умови життя в ньому, в також

недостатню кількість зелених насаджень загального користування на одного

мешканця Ірпеня (52% від нормативної, як це зазначено у Генеральному плані 2012

року), критично низький рівень природно-заповідного фонду в Київській області,

тощо, Ірпінська міська рада Київської області прийняла ріш ення затвердити план

відповідних заходів, які підлягають реалізації в оновленному Генерального плану

міста Ірпінь.

У слуханнях взяли участь близько 330 ірпенчан, депутат Ірпінської міської 

ради, провідний ю рист юридичної компанії «Правоексперт», директор Ірпінського 

краєзнавчого музею, архитектор Київського інституту будівництва та архітектури, 

доцент кафедри фінансових ринків УФСУ, інженер ДП «ДерждорНДІ», 

представники від:

- інституту агроекології та природокористування НААН,

- благодійної організації «Ц ентр споживчих ініціатив»,

- органу самоорганізації населення міста Ірпінь «Дружний квартал»,

- органу самоорганізації населення Вуличний комітет вулиці Мечникова,

- громадської організації ГО «ЗНПС «Дружба»,

- громадської організації Ірпінського регіону «Відродження Приірпіння» та інших 

громадських організацій,



- незалежної інформаційної агенції новин, газет та телеканалу Київщини,

- ТОВ «Розбудова».

Громадські слухання проводились на засадах добровільності, гласності, відкритості 

та свободи висловлювань. Учасники слухань внесли пропозиції і зауваження з 

проблем забудови міста, збереження земель як рекреаційного та оздоровчого 

призначення, неприпустимість їх зменшення або вилучення для будь-яких інших 

цілей, створення дош кільних, шкільних та позаш кільних навчальних закладів, 

створення і збереження існуючих зелених насаджень та щодо унеможливлення 

негативного впливу техногенного характеру на міське природне середовищ е та інші 

нагальні питання.

Громадські слухання в результаті розгляду й обговорення проблемних питань 

прийняли ріш ення, які були позитивно прийняті Ірпінською міською радою 

Київської області, про що винесено відповідні рішення:

1) рішення Ірпінської міської ради Київської області № 2329-34-VII від 01 червня

2017 року «Про розгляд та  врахування ріш ень місцевих громадських слухань, 

що відбулись 25 березня 2017 року»;

2) рішення Ірпінської міської ради Київської області № 3338-49-V lI від 29 березня

2018 року «Про розгляд електронної петиції щодо збереження мережі дитячих 

санаторіїв і таборів Ірпеня» ;

3) рішення Ірпінської міської ради Київської області №  3175-47-VII від 06 лютого 

2018 року «Про розгляд пропозицій громадських слухань щодо планування 

розвитку території кварталів «Криничка», «Чорний гай», «БТР» та «Дружний»;

4) рішення Ірпінської міської ради Київської області №  3616-51 -VII від 29 травня 

2018 року «Про розгляд ріш ень місцевих Громадських слухань, що відбулися 

28 квітня 2018 р.»;

5) рішення Ірпінської міської ради Київської області №  3788-52-VII від 20 червня 

2018 року «Про розгляд ріш ень місцевих Громадських слухань, що відбулися 

27 травня 2018 р. щодо планування розвитку території кварталів: «Заповідний», 

«Сокіл», «Ластівка», «Зоркий», «Потоки», «Гренада», «М ужеловський Б».

У ріш еннях громадських слухань у кожному районі найчастіш е порушувались 

питання загального характеру, які потребують пильної уваги та конкретних дій 

місцевих органів влади, а саме:

- збереження садибної забудови та територій земельних ділянок як земель 

реєкраційного призначення, природно-заповідного фонду, а також як земель



оздоровчого призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров‘я, санаторно-оздоровчих закладів із збереженням існуючих дерев;

- повернення територій до комунальної власності для затвердження їх як територій 

реєкраційного призначення, природно-заповідного фонду, територій зелених 

насаджень загального користування для подальшого облаштування на них парків, 

лісопарків;

- створення та залучення уповноважених представників громадськості до участі в 

роботі погоджувальної комісії з розгляду спірних питань оновлення Генерального 

плану міста Ірпінь;

- створення дош кільних, шкільних, позаш кільних навчальних закладів;

- збереження територій санаторіїв, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку як 

територій оздоровчого закладу;

- затвердження рішення щодо відмови від резервування в Генеральному плані під 

перспективу багатоквартирної житлової забудови;

- визнання об ‘єктів самочинного будівництва з подальш ою забороною приймати в 

експлуатацію без належної перевірки Інспекцією Державного архітектурно- 

будівельного контролю;

- створення належних умов для проживання в місті;

- скасування окремих ріш ень Ірпінської міської ради щодо відведення земельних 

ділянок в реєкраційних, зонах оздоровчого та природоохоронного призначення;

- запровадження мораторію введенння в експлуатацію житлових багатоквартирних 

будинків через відсутність відповідної соціальної інфраструктури.

Крім вищезазначених питань загального характеру в рішеннях є конкретні пооб‘єктні 

пропозиції щодо розвитку регіональної інфраструктури туризму та дозвілля міста 

Ірпінь, поліпш ення історичної привабливості міста, вирішення проблем в соціальній 

інфраструктурі, визнання і встановлення меж території гідрологічного заказника, 

проведення базового лісовпорядкування Ірпінської лісової дачі, тощо.

Всі пропозиції, які ввійшли до ріш ень громадських слухань, враховано і порайонно 

запропоновані заходи щодо реалізації ріш ень та визначено конкретних виконавців та 

терміни виконання (таблиця додається, всього 21 сторінка).



№
п/п

Короткий зміст рішень Заходи з реалізації рішень Відповідальний за 
реалізацію

Терміни
виконання

1 Зберегти території кварталу міста Ірпіня обмеженого 
вулицями Мечникова, Лєрмонтова, Лисенка, Давидчука як 
зону садибної забудови.

Зберегти призначення «для садибної забудови» території 
кварталу міста Ірпеня обмеженого вулицями Мечникова, 
Лєрмонтова, Лисенка та Давидчука (не вносити зміни в 
Генеральний план і План зонування)

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник 
Ірпінського міського 
голови.
Нач. відділу 
містобудування та 
архитектури.

23 вересня 2018

2 Зберегти території земельних ділянок за адресою місто 
Ірпінь, вул. Толстого, 24 з кадастровими номерами 
3210900000:01:073:0027 площею 0,5774 гата 
3210900000:01:074:0044 площею 2,7129 га , як земель 
реєкраційного призначення.

1. Внести відомості про цільове призначення земельних 
ділянок за спільним адресом місто Ірпінь, вул. Толстого, 24 
кадастровий номер 3210900000:01. 074:0044 площею 2,7129 га 
та кадастровий номер 3210900000:01:073:0027 площею 
0,5774 га як  земель рекреаційного призначення до даних 

містобудівного кадастру міста Ірпінь Київської області.
2. Скасувати відомості про цільове призначення земельних 
ділянок за спільним адресом місто Ірпінь, вул. Толстого, 24 

кадастровий номер 3210900000:01:074:0044 площею 2,7129 га 
та кадастровий номер 3210900000:01:073:0027 площею 
0,5774 га як земель житлової і громадської забудови у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
3. Внести відомості про цільове призначення земельних 
ділянок за спільним адресом місто Ірпінь, вул. Толстого, 24 

кадастровий номер 3210900000:01:074:0044 площею 2,7129 га 
та кадастровий номер 3210900000:01:073:0027 тощею  
0,5774 га як  земель рекреаційного призначення до даних 

Державного земельного кадастру та у Державний реєстр 
речових прав на нерухоме майно.

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник 
Ірпінського міського 
голови.
Нач. відділу 
містобудування та 
архитектури.

23 вересня 2018

3 Створити дитячий екологічний лісопарк на земельній ділянці 
за адресою: м Ірпінь, вул. Толстого, 24 кадастровий номер 
3210900000:01:074:0044 площею 2,7129 га.

1.Внести в План економічного розвитку м. Ірпеня та в 
Програму розвитку регіональної інфраструктури туризму та 

дозвілля міста Ірпінь на 2018-2020 роки заходи з реалізації 
Проекту «Дитячий екологічний лісопарк та Дитячий 
садочок санаторно-оздоровчого призначення на території 
колишнього дитячого табору «Дружба» в місті Ірпінь 
Київської області, вулиця Толстого, 24».
2. Внести в проект міського бюджету на 2019 рік відповідні 
кошти на фінансування проектних і будівельних робіт 
«Дитячий екологічний лісопарк та Дитячий садочок 
санаторно-оздоровчого призначення на території 
колишнього дитячого табору «Дружба» в місті Ірпінь 
Київської області, вулиця Толстого, 24».

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник 
Ірпінського міського 
голови.
Нач. відділу 
містобудування та 
архитектури.

23 вересня 2018
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4 Побудувати дитячий садочок санаторно-оздоровчого 
призначення на 60 місць на земельній ділянці кадастровий 
номер 3210900000:01:073:0027 площею 0,5774 га за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Толстого,24.

1.Внести в План економічного розвитку м. Ірпеня та в 
Програму розвитку регіональної інфраструктури туризму та 
дозвілля міста Ірпінь на 2018-2020 роки заходи з реалізації 
Проекту «Дитячий екологічний лісопарк та Дитячий 
садочок санаторно-оздоровчого призначення на території 
колишнього дитячого табору «Дружба» в місті Ірпінь 
Київської області, вулиця Толстого, 24».
2. Внести в проект міського бюджету на 2019 рік відповідні 
кошти на фінансування проектних і будівельних робіт 
«Дитячий екологічний лісопарк та Дитячий садочок 
санаторно-оздоровчого призначення на території 
колишнього дитячого табору «Дружба» в місті Ірпінь 
Київської області, вулиця Толстого, 24».

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник 
Ірпінського міського 
голови.
Нач. відділу 
містобудування та 
архитектури.

23 вересня 2018

5 Викупити нерухоме майно за адресою м. Ірпінь, вул. 
Толстого, 24 у Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Розбудова» з метою створення дитячого екологічного 
лісопарку та будівництва дитячого садочка для суспільних 
потреб за рахунок бюджету розвитку міста Ірпінь.

1. Внести в проект міського бюджету на 2019 рік відповідні 
кошти на викуп нерухомого майна за адресою вул. Толстого, 

24 у Товариства з обмеженою відповідальністю «Розбудова» 
для суспільних потреб за рахунок бюджету розвитку міста 
Ірпінь.

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник 
Ірпінського міського 
голови.

23 вересня 2018

6 Закріпити зону житлової забудови «Ж-1» - існуючої зони 
садибної забудови - обмеженої: 
вул. Кірічека (парні номери);
вул. Д.Попова (обидва боки до вул. 8 Березня, з вул. 8Березня 
до вул. Кірічека-непарні); 
провулок Нахімова (обидва боки);
вул. Садова (обидва боки до вул. 8 Березня, з вул. 8 Березня 
до вул. З.Алієвої-парні); 
вул. Ні гоя на - обидва боки;
вул. Тургенівська (від вул. Центральної до вул. З.Алієвої- 
обидва боки, від вул. З.Алієвої до вул. Соборної-парні); 
вул. Курортна - обидва боки, вул. Центральна (від вул. 
Грибоедова до вул. Нігояна, від вул. Тургенівської до вул.
Ку рортна-непарні);
вул. 8 Березня ( від вул. Грибоедова до вул. Нігояна-парні, від 
вул. Грибоедова до вул. Тургенівської-непарні).

Зберегти призначення «для садибної забудови» території 
кварталу міста Ірпеня обмеженого вулицями Кірічека (парні 
номери),
Д.Попова (обидва боки до вул. 8 Березня, з вул. 8Березня до 
вул. Кірічека-непарні), Садова (обидва боки до вул. 8 Березня, з 
вул. 8 Березня до вул. З.Алієвої-парні), Нігояна - обидва боки, 
Тургенівська (від вул. Центральної до вул. З.Алієвої-обидва 
боки, від вул. З.Алієвої до вул. Соборної-парні), Курортна - 
обидва боки, вул. Центральна (від вул. Грибоедова до вул. 
Нігояна, від вул. Тургенівської до вул. Ку рортна-непарні),
8 Березня ( від вул. Грибоедова до вул. Нігояна-парні, від вул. 
Грибоедова до вул. Тургенівської-непарні), провулком Нахімова 
(обидва боки) (не вносити зміни в Генеральний план і План 
зонування)

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник 
Ірпінського міського 
голови.
Нач. відділу 
містобудування та 
архитектури

вересень 2018
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7 Забезпечити врахування рішення місцевих громадських слухань 
щодо Закріплення зони житлової забудови «Ж-1» - існуючої зони 
садибної забудови - обмеженої: 
вул. Кірічека (парні номери);
вул. Д.Попова (обидва боки до вул. 8 Березня, з вул. 8Березня до
вул. Кірічека-непарні);
провулок Нахімова (обидва боки);
вул. Садова (обидва боки до вул. 8 Березня, з вул. 8 Березня до вул.
З.Алієвої-парні);
вул. Нігояна - обидва боки;
вул. Тургенівська (від вул. Центральної до вул. З.Алієвої-обидва
боки, від вул. З.Алієвоїдо вул. Соборної-парні);
вул. Курортна - обидва боки, вул. Центральна (від вул. Грибоєдова
до вул. Нігояна, від вул. Тургенівської до вул. Курортна-непарні);
вул. 8 Березня ( від вул. Грибоєдова до вул. Нігояна-парні, від вул.
Грибоєдова до вул. Тургенівської-непарні)
при оновлені Генерального плану м. Ірпінь

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпінь та іншої містобудівної документації.

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник Іртиського 
міського голови.
Нач. відділу містобудування та 
архитектури

вересень 2018

8 Закріпити зону «Г-Зп» - перспективна навчальна зона - обмеженої: 
вул. 8 Березня (від вул. Тургенівська до перетину з вул. Курортна- 
непарні);
вул. Тургенівська (від вул. 8 Березня до вул. Тургенівська,12- 
непарні).

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для врахування 
рішення місцевих громадських слухань 28 квітня 2018 року через 
поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 3 «Положення 
про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту м.Ірпіня.

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник Ірпінського 
міського голови.
Нач. відділу містобудування та 
архитектури

вересень 2018

9 Забезпечити врахування рішення місцевих громадських слухань 
щодо Закріплення зони «Г-Зп» - перспективна навчальна зона - 
обмеженої:
вул. 8 Березня (від вул. Тургенівська до перетину з вул. Курортна- 
непарні);
вул. Тургенівська (від вул. 8 Березня до вул. Тургенівська,12- 
непарні)
при оновлені Генерального плану м. Ірпінь

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпінь та іншої містобудівної документації.

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник Ірпінського 
міського голови.
Нач. відділу містобудування та 
архитектури

вересень 2018

10 Облаштувати припідняті безбар'єрні пішохідні переходи та підходи 
від них до ЗОНІ #1 на перехресті вулиць Тургенівської та 8 Березня, 
а також по вул. 8 Березня від вул. Нігояна.

.

Виконавчому комітету разом з представниками місцевих мешканців 
розробити проект припіднятих безбар'єрних пішохідних переходів та 
підходів від них до ЗОШ #1 на перехресті вулиць Тургенівської та 8 
Березня, а також по вул. 8 Березня від вул. Нігояна та подати на 
голосування на найближчу сесію IMP для врахування рішення 
місцевих громадських слухань 28 квітня 2018 року через поіменне 
голосування відповідно до ст.23 Додатоку 3 «Положення про 
громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту м.Ірпіня.

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник Ірпінського 
міського голови.
Нач. відділу містобудування та 
архитектури

вересень 2018

'
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11 Прибрати аварійні дерева на перехресті вул. Тургенівська та 
вул. 8 Березня

Виконавчому комітету IMP підготувати проект рішення для 
винесення для затвердження на сесії IMP

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник 
Ірпінського міського 
голови.

вересень 2018

12 Підключити споживачів води по вул. Нігояна до 
новопрокладенного водогону та постановка їх на баланс 
Водоканалу.

Виконавчому комітету IMP підготувати проект рішення для 
винесення для затвердження на сесії IMP

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник 
Ірпінського міського 
голови.

вересень 2018

13 Уповноважити Свистович М.Б. та Маркіна В.М. представляти 
інтереси території «Квартального комітету вулиць: З.Алієвої, 
Д.Попова, Кірічека (в мин. К.Лібкнехта), Нігояна (в мин. 
Московська), Садова, Тургенівська, Центральна, 8-го 
Березня, пров. Нахімова, Курортна у м. Ірпінь Київської обл.» 
у складі майбутньої Погоджувальної комісії з узгодження 
спірних питань між громадськістю і замовниками 
містобудівної документації ( Генерального плану м. Ірпінь та 
ін.).

Виконавчому комітету IMP створити погоджувальну комісію з 
розгляду спірних питань оновлення Генерального плану міста 
Ірпінь Київської області

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник 
Ірпінського міського 
голови.
Нач. відділу 
містобудування та 
архитектури

вересень 2018

14 Звернутися до компетентних органів з вимогою провести 
експертизу відповідності нормам ДБН всіх новобудов, що є 
на території «Квартального комітету вулиць: З.Алієвої, 
Д.Попова, Кірічека (в мин. К.Лібкнехта), Нігояна (в мин. 
Московська), Садова, Тургенівська, Центральна, 8-го 
Березня, пров. Нахімова, Курортна у м. Ірпінь Київської обл.»

Виконавчому комітету IMP підготувати проект рішення для 
винесення для затвердження на сесії IMP

Ірпінський міський голова. 
Перший заступник 
Ірпінського міського 
голови.
Нач. відділу 
містобудування та 
архитектури

вересень 2018

15 Визнати гідрологічний заказник «Криничка» не тільки як 
гідрологічний заказник, а й як історичну Святу пам'ятку 
Київської області, вік якої сягає за століття.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та секретар 
IMP — Попсуй A.B.

Вересень- 
жовтень 2018р.
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16 Встановити природоохоронні межі гідрологічного заказника 
Криничка відповідно до наукових обґрунтувань профільних 
організацій, які вивчали та досліджували питання 
гідрологічного заказника «Криничка» — Київський 
національний університет ім. Т.Г.Шевченка та Київський 
еколош-культурний центр ( Додаток 2). Зокрема йдеться про 
території земельних ділянок, що станом на 24 грудня 2017 
року не були забудовані та які входять в межі наукового 
обґрунтування меж гі-дрологічного заказника «Криничка», а 
саме:
• група земельних ділянок з кадастровими номерами:
3210900000:01:072:0044, 3210900000:01:072:0043,
3210900000:01:072:0042, 3210900000:01:072:0041, 
3210900000:01:072:0040 з відповідними адресами вул.Ново- 
Оскольска,4б; вул.Ново-Оскольска,4в; вул.Ново-Оскольска, 
4г; вул.Ново-Оскольска,4е;
• нерозподілена земельна ділянка, що обмежена вулицею 
Ново-Оскольська, земельними ді-лянками з кадастровими 
номерами 3210900000:01:081 0033, 3210900000:01:081:0031. 
3210900000:01:081:0118, 3210900000:01:081:0075, 
3210900000:01:081:0027 та територією гідрологічного 
заказника «Криничка»;
які потрібно затвердити як території природно-заповідного 

фонду, юридично їх оформити та приєднати до 
гідрологічного заказника «Криничка»

Виконавчому комітету' IMP підготувати проект рішення для 
винесення для затвердження на сесії IMP

В.о. голови IMP — Попсуй 
A.B.

Вересень- 
жовтень 2018р.

17 Визнати ландшафтний заказник «Мужеловський» 
невід’ємною частиною гідрологічного заказника 
«Криничка», затвердивши його науково-обгрунтовані межі як 
території природно-заповідного фонду та встановити його 
природоохоронні зобов’язання відповідно до наукових 
обґрунтувань профільних організацій, які вивчали та 
досліджували питання ландшафтного заказника 
«Мужеловський» — Київський національний університет ім. 
Т.Г.Шевченка та Київський еколого-культурний центр.
( схема у Додатку 2 протоколу місцевих Громадських слухань 
від 24.12.2017 року)

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В. о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
A B

Вересень- 
жовтень 2018р.
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18 Виконати благоустрій території гідрологічного заказника 
«Криничка» відповідно до законодавства України, зокрема 
відповідно до охоронного зобов’язання, видане Державним 
управлінням охорони навколишнього природного 
середовища в Київській області 24 січня 2013р., відповідно 
до переліку робіт, вказаних у рішенні №1 від 24 грудня 2017 
року місцевих Громадських слухань 
«Про визнання унікальності гідрологічного заказника 
«Криничка» по вул. Ново-Оскольська та вул. Глінки».

Виконавчому комітету IMP надати розпорядження та 
забезпечити коштами КП «Ірпіньзеленбуд» на виконання 
необхідних робіт, що вказані в рішенні місцевих громадських 
слухань 24 грудня 2017.

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В

Вересень- 
жовтень 2018р.

19 Провести базове лісовпорядкування Ірпінської лісової дачі із 
залученням фахівців ентомологів та фітопатологів з НДІ 
лісового господарства України та профільних вузів

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р.

20 Забезпечити виконання рішення №1 від 24 грудня 2017 року 
місцевих громадських слухань
«Про визнання унікальності гідрологічного заказника 
«Криничка» по вул. Ново-Оскольська та вул. Глінки не тільки 
як гідрологічного заказника, а й історичної Святої пам‘ятки 
Київської області, вік якої сягає століття та наведення 
благоустрою на території гідрологічного заказника 
«Криничка» відповідно до охоронних зобов‘язань» при 
оновленні Генерального плану м.Ірпінь.

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпіньта іншої містобудівної 
документації.

В.о. голови IMP — Попсуй 
А В Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М

Вересень- 
жовтень 2018р.

21 Зберегти всю територію дитячого закладу оздоровлення та 
відпочинку санаторного типу «Дружний» як територію 
оздоровчого закладу та у частині, де знаходиться 
ландшафтний заказник, — як територію природо- 
заповідного фонду.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В

Вересень- 
жовтень 2018р.

22 Зберегти дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 
санаторного типу «Дружний» в повному обсязі як єдиної 
організації.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
АВ

Вересень- 
жовтень 2018р.

23 Підтримати і сприяти цілісності комплексу дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Дружний», 
якщо його діяльність буде направлена не тільки на 
оздоровлення та відпочинок дітей, а й на їх цілісний 
розвиток.

Виконавчому комітенту IMP підготувати проект щодо співпраці 
IMP з ДЗОВ «Дружний» щодо його інтеграції в інфраструктуру 
району БТР (школа, садочок, дитячі спортивні секції, майстер 
класи, басейн тощ о)

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р.
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24 Підтримати та сприяти створенню громади, що візьме 
піклування по розвитку цілісної діяльності оздоровчо- 
освітньо-виховного комплексу дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Дружний».

Виконавчому комітету IMP підготувати проект щодо співпраці 
IMP з ДЗОВ «Дружний» та іншими Громадськими 
об’єднаннями щодо його інтеграції в інфраструктуру району 
БТР (школа, садочок, дитячі спортивні секції, майстер класи, 
басейн тощ о)

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А В

Вересень- 
жовтень 2018р.

25 Заборонити будь-яку діяльність в межах ландшафтного 
заказника «Мужеловський», частина якого знаходиться на 
території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 
санаторного типу «Дружний», яка може заказнику нанести 
шкоди.

Виконавчому комітету IMP підготувати проект рішення для 
винесення на розгляд сесії IMP

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В. Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М

Вересень- 
жовтень 2018р.

26 Забезпечити виконання рішення № 2 від 24 грудня 2017 року 
місцевих громадських слухань щодо «Забезпечення 
збереження всієї території дитячого закладу оздоровлення та 
відпочинку санаторного типу «Дружний» по вул. Давидчука, 
48 як території оздоровчого закладу» при оновлені 
Генерального плану міста Ірпінь.

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпінь та іншої містобудівної 
документації.

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В.
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р

27 Зберегти територію дитячого закладу оздоровлення та 
відпочинку санаторного типу «Дружний» як територію 
оздоровчого закладу.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р.

28 Визнати ландшафтний заказник «Мужеловський» 
життєдайною частиною гідрологічного заказника 
«Криничка», яка є візиті вкою «Ірпеня».

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
АВ

Вересень- 
жовтень 2018р.
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29 Затвердити ландшафтний заказник «Мужеловський» як 
територію природно-заповідного фонду, а саме:
- частина заказника «Мужеловський» ( схема у Додатку 2 
протоколу місцевих Громадських слухань від 24.12.2017 
року), що знаходиться на території дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Дружний», 
затвердити природоохоронні зони із збереженням права 
власності та заборонити там, будь-яку діяльність, що може 
нанести шкоду чи втрату заказника;
- частину заказника «Мужеловський», що знаходиться в 
межах кварталу «Дружний» та обмежена територією закладу 
оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Дружний», 
вулицями Гоголя, Толстого, Давидчука, виокремити цю 
територію в натурі, відповідно юридично оформити і 
навести там благоустрій відповідно до законодавчих норм 
статусу ландшафтного заказника.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих фомадських слухань 24 фудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про фомадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р.

ЗО Забезпечити виконання рішення № 3 від 24 грудня 2017 року 
місцевих громадських слухань про «Планування розвитку 
території кварталу «Дружний», що обмежений вулицями 
Льва Толстого, Лисенка, Давидчука, Гоголя» при оновленні 
Генерального плану міста Ірпінь.

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпінь та іншої містобудівної 
документації.

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

31 Зберегти всю територію санаторію «Ясний» як територію 
оздоровчого закладу, а у частині, що відноситься до 
ландшафтного заказника «Мужеловський» — як територію 
природо-заповідного фонду.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих фомадських слухань 24 фудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
АВ

Вересень- 
жовтень 2018р.

32 Підтримати і сприяти цілісності комплексу санаторію 
«Ясний», якщо його діяльність буде направлена не тільки на 
оздоровлення та відпочинок дітей, а й на їх цілісний 
розвиток.

Виконавчому комітету IMP підготувати проект щодо співпраці 
IMP з санаторієм «Ясний» щодо його інтефації в 
інфраструктуру району БТР (школа, садочок, дитячі спортивні 
секції, майстер класи тощ о)

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р.

33 Підтримати та сприяти створенню громади, що візьме 
піклування по розвитку цілісної діяльності оздоровчо- 
освітньо-виховного комплексу санаторію «Ясний».

Виконавчому комітету IMP підготувати проект щодо співпраці 
IMP з санаторієм «Ясний» та іншими Громадськими 
об’єднаннями щодо його інтефації в інфраструктуру району 
БТР (школа, садочок, дитячі спортивні секції, майстер класи, 
басейн тощ о)

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В

Вересень- 
жовтень 2018р.

34 Заборонити будь-які новобудови зі сторони гідрологічного 
заказника «Криничка» (санітарній зоні), що може нанести 
йому шкоди через підвищення тиску на фунт.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих фомадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про фомадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон M.M.

Вересень- 
жовтень 2018р.
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35 Забезпечити врахування рішення № 4 від 24 грудня 2017 
року місцевих громадських слухань щодо «Забезпечення 
збереження всієї території санаторію «Ясний» по вул. Глінки, 
4, кадастровий номер земельної ділянки 
3210900000:01:082:0017 площею 4,28 га як території 
оздоровчого закладу із збереженням існуючих дерев та 
вирішення подальших варіантів її використання».

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпінь та іншої містобудівної 
документації.

В.о. голови IMP — Попсуй 
AB
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

36 Повернути території, що не забудовані станом на 
24.12.2017р. у кварталі Чорний гай до комунальної власності 
та всі повернуті земельні ділянки у комунальну власність 
затвердити як територія рекреаційного призначення та 
облаштувати там парк.
Зокрема це ділянки з кадастровими номерами.
3210900000:01:089:0158 (площею 0,1 га); 
3210900000:01:089:0160 (площею 0,1 га); 
3210900000:01:089:0162 ( площею 0,1 га);
3210900000:01:089:0164(площею 0,1 га);
3210900000:01:089:0262(площею 0,095га);
3210900000:01:089:0186(площею 0,1 га);
3210900000.01:089:0159(площею 0,1 га);
3210900000:01:089:0161 (площею 0,1га);
3210900000:01:089:0163(площею 0,1 га);
3210900000:01.089:0165(площею 0,1 га);
3210900000:01:089:0263(площею 0,095га).

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
A.B.

Вересень- 
жовтень 2018р.
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37 Земельні ділянки, що не забудовані та входять в науково 
обґрунтовані науковими профільними закладами межі 
гідрологічного заказника «Криничка» повернути до 
комунальної власності та всі, повернуті земельні ділянки у 
комунальну власність, затвердити як території природно- 
заповідного фонду, приєднавши їх до території 
гідрологічного заказника частини територій, що не 
забудовані та входять в науково обгрунтовані науковими 
профільними закладами межі гідрологічного заказника. 
Зокрема це наступні земельні ділянки з кадастровими 
номерами:
- З210900000:01:072:0044, 3210900000:01:072:0043,
3210900000:01:072:0042, 3210900000:01:072:0041, 
3210900000:01:072:0040 з відповідними адресами 
вул. Ново-Оскольська, 46; вул. Ново-Оскольська, 4в; 
вул. Ново-Оскольська, 4г; вул. Ново-Оскольська, 4е;
- нерозподілена земельна ділянка, що обмежена вулицею 
Ново-Оскольська, земельними ділянками з кадастровими 
номерами 3210900000:01:081:0033,
3210900000:01.081 0031, 3210900000:01:081:0118,
3210900000:01:081:0075, 3210900000:01:081:0027 
та територією гідрологічного заказника «Криничка».

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
З «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP — Попсуй
A.B.
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень-
жовтень 2018р.
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38 Затвердити території ландшафтного заказника 
«Мужеловський» як землі природо заповідного фонду, 
надавши їм статус ландшафтного заказника.
Зокрема;
- частину А заказника «Мужеловський», що знаходиться в 
межах кварталу «Дружний» та обмежений вулицями: 
Давидчука, Гоголя, Льва Толстого, та територією дитячого 
закладу оздоровлення та відпочинку санаторного типу 
«Дружний», виокремити цю територію в натурі, відповідно 
юридично оформити і навести там благоустрій відповідно до 
законодавчих норм статусу ландшафтного заказника;
- земельні ділянки, що знаходяться в частині Б заказника 
«Мужеловський» та на яких не розпочаті будівельні роботи 
станом на 25.12.2017 р. повернути та викупити у зв^язку із 
суспільною та державною необхідністю; тощо; це наступні 
земельні ділянки з кадастровими номерами:
3210900000:01:088:0064, 3210900000:01:088:0165, 
3210900000:01:088:0078, 3210900000:01:088:0145,
3210900000:01:088:0065, 3210900000:01:088:0079,
3210900000:01:088:0044, 3210900000:01:088:0012, 
3210900000:01:088:0082, 3210900000:01:088:0119, які в 
повному обсязі приєднати до ландшафтного заказника 
«Мужеловський» з відповідним до законодавства наведенням 
благоустрою.
- на частині заказника «Мужеловський» ( схема у Додатку 2 
протоколу місцевих Громадських слухань від 24.12.2017 
року), що знаходиться на території санаторію «Ясний» та в 
приватній власності на території присадибних ділянок, на 
яких споруджені будівлі -  затвердити природоохоронну зону 
ландшафтного заказника із збереженням права власності та 
із обмеженням діяльності, що може нанести шкоду чи втрату 
заказника.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 та 27 травня 2018 через поіменне голосування відповідно 
до ст.23 Додатоку 3 «Положення про громадські слухання в 
місті Ірпінь » Статуту м.Ірпіня.

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

39 Забезпечити виконання рішення № 5 від 24 грудня 2017 р. 
місцевих громадських слухань щодо «Надання ряду 
територій статусу озеленених територій загального 
користування та природо-заповідного фонду з відповідним їх 
документальним оформленням та відображенням в 
оновленому Генеральному плані Ірпеня».

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпінь та іншої містобудівної 
документації.

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В.
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

40 Затвердити збереження території кварталу «Криничка» міста 
Ірпеня як зони садибної забудови.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м Ірпіня.

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

Сторінка 11 з 21



41 Забезпечити виконання рішення № 6 від 24 грудня 2017 р. 
місцевих громадських слухань «Про збереження території 
кварталу «Криничка» міста Ірпеня як зони садибної забудови 
при оновлені Генерального плану міста Ірпеня, планів 
зонування територій і детальних планів території.

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпінь та іншої містобудівної 
документації.

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

42 Затвердити збереження території кварталу «БТР», що 
обмежений вулицями: Ново-Оскольська, Гайдамацька, 
Григорія Сковороди; провулком, що з‘єднує вулиці Григорія 
Сковороди (початок провулка - вул. Григорія Сковороди, 3) та 
Ново-Оскольська ( кінець провулка - вул. ново-Оскольська, 
14); трасою, що з‘єднує завод «БКЗ» із населеним пунктом 
«Забуччя», як території садибної забудови.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ.
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

43 Відмовитися від резервування в Генеральному плані під 
перспективу багатоквартирної житлової забудови ділянок з 
наступними кадастровими номерами.
3210900000:04:001 0061, 3210900000:04:001:0062,
3210900000:04:001:0063, 3210900000:04:001:0068,
3210900000:04:001:0069, 3210900000:04:001:0070,
3210900000:04:001:0071, 3210900000:04:001:0072, 
3210900000:04:001:0073, що знаходяться за адресою: м. 
Ірпінь, вул. Ново-Оскольдська, 32/1 д та м. Ірпінь, вул. Ново- 
Оскольдська,32/1 е, та входять в квартал «БТР», в м. Ірпінь, 
Київської області, що обмежений вулицями Ново- 
Оскольська, Гайдамацька, Григорія Сковороди; провулком, 
що з‘єднує вулиці Григорія Сковороди (початок провулка - 
вул. Григорія Сковороди, 3) та Ново-Оскольська ( кінець 
провулка - вул. Ново-Оскольська, 14); трасою, що з‘єднує 
завод «БКЗ» із населеним пунктом «Забуччя»

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

44 Забезпечити виконання рішення №7 від 24 грудня 2017 р. 
місцевих громадських слухань «Про планування розвитку 
території кварталу «БТР» міста Ірпеня» про збереження 
території кварталу «БТР» міста Ірпеня як зони садибної 
забудови при оновлені Генерального плану міста Ірпеня, 
планів зонування територій і детальних планів території.

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпінь та іншої містобудівної 
документації.

В.о. голови IMP — Попсуй 
А В
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

45 Затвердити територію кварталу «Чорний гай» як територію 
зелених насаджень загального користування.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP — Попсуй 
А В
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.
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46 Повернути території, що не забудовані станом на 24.12.2017 
р. у кварталі «Чорний гай» до комунальної власності та всі, 
повернуті земельні ділянки у комунальну власність 
затвердити як територію зелених насаджень загального 
користування та облаштувати там парк. Зокрема це ділянки з 
кадастровими номерами:
3210900000:01:089:0158 (площею 0,1 га), 
3210900000:01:089:0159 (площею 0,1 га), 
3210900000:01:089:0160 (площею 0,1 га), 
3210900000:01:089:0161 (площею 0,1 га), 
3210900000:01:089:0162 (площею 0,1 га), 
3210900000:01:089:0163 (площею 0,1 га), 
3210900000:01:089:0164 (площею 0,1 га), 
3210900000:01:089:0165 (площею 0,1 га), 
3210900000:01:089:0262 (площею 0,095 га), 
3210900000:01:089:0263 (площею 0,095 га), 
3210900000:01:089:0186 (площею 0,1 га).

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
З «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень-
жовтень 2018р.
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47 Визнати житловий багатоквартирний будинок «ЖК «Прованс
2» за адресами:
вул. Ново-Оскольська, 10;
вул. Ново-Оскольська, 10а;
вул. Ново-Оскольська, 10а-1
об'єктом самочинного будівництва, що підлягає знесенню з 
причин порушення як містобудівного законодавства, так і 
державних будівельних норм, а також бажанню мешканців 
кварталу «Чорний гай», що є співвласниками комунальної 
земельної ділянки, з якими не провели громадські слухання 
щодо забудови вищевказаної комунальної земельної ділянки.

Виконавчому комітету IMP видати наказ про заборону 
приймати в експлуатацію житловий багатоквартирний будинок 
«ЖК «Прованс 2» за адресою: вул. Ново-Оскольська, 10; вул. 
Ново-Оскольська, 10а; вул. Ново-Оскольська, 10а-1 без 
належної перевірки Інспекцією Державного архітектурно- 
будівельного контролю
дотримання суб’єктами містобудування, що приймали та 
приймають участь у створенні вищезазначеного об’єкту 
будівництва (зокрема : забудовником, відділу містобудування та 
архітектури та інших), щодо дотримання вимог :
- містобудівного законодавства;
- державних будівельних норм;
- державних стандартів і правил;
- технічних умов;
- інших нормативних документів.

Виконавчому комітету IMP видати наказ про прискорення 
закінчення перевірки Інспекцією Державного архітектурно- 
будівельного контролю дотримання суб’єктами містобудування, 
що приймали та приймають участь у створенні житлового 
багатоквартирного будинку «ЖК «Прованс 2» за адресою: вул. 
Ново-Оскольська, 10; вул. Ново-Оскольська, 10а; вул. Ново- 
Оскольська, 10а-1 (зокрема : забудовником, відділу 
містобудування та архітектури та інших), щодо дотримання 
вимог:
- містобудівного законодавства,
- державних будівельних норм;
- державних стандартів і правил;
- технічних умов;
- інших нормативних документів.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В

Вересень
2018р.

48 Побудувати навчальний заклад загальної середньої освіти 
відповідно до прогнозу розвитку району «БТР» ( обмежений 
вулицями: Лисенка, Київська, трасою «Забуччя-БКЗ», вул. 
Джерельна, Мечникова), відповідно до норм ДБН, зокрема 
ДБН 360-92 в якому звертається увага радіус обслуговування 
школи.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.ірпіня. Пропонована територія — дитячий табір «Гренада» із 
максимальним збереженням існуючих там дерев

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

49 Забезпечити достатню кількість місць у ЗНЗ м. Ірпінь на час 
будівництва навчального закладу середньої освіти в районі 
БТР.

Виконавчому комітету надати наказ про забезпечення 
достатньою кількістю місць у ЗНЗ м. Ірпінь на час будівництва 
навчального закладу середньої освіти в районі БТР.

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник Управління 
освіти і науки IMP — 
Білорус О.А.

Вересень- 
жовтень 2018р.
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50 Побудувати систему водовідведення каналізаційних стічних 
вод по вул. Ново-Оскольська.
Залучити при проектуванні системи водовідведення 
каналізаційних стічних вод по вул. Ново-Оскольська 
представників місцевих мешканців для узгодження всіх 
моментів щодо задоволення потреб у водовідведенні.

Виконавчому комітету разом з представниками місцевих 
мешканців розробити проект водовідведення та подати на 
голосування на найближчу сесію IMP для врахування рішення 
місцевих громадських слухань 24 грудня 2017 через поіменне 
голосування відповідно до ст.23 Додатоку 3 «Положення про 
громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту м.Ірпіня.

В о. голови IMP — Попсуй 
А.В
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

51 Залучити до участі у роботі майбутньої погоджувальної 
комісії з розгляду спірних питань оновлення Генерального 
плану міста Ірпінь Київської області уповноважених 
представників громадськості від території міста Ірпінь, 
обмеженої кварталами «Криничка», «Чорний гай», «БТР» та 
«Дружний» ( межі кварталів вказані в протоколі місцевих 
Громадських слухань від 24.12.2017 р ), а саме:
1)Поліщука А.О. 2)Онищук ПО 3)Поліщук І.О. 
4)ГлієваМ.О. 5)Поліщук 0 .0 .

Виконавчому комітету IMP створити погоджувальну комісію з 
розгляду спірних питань оновлення Генерального плану міста 
Ірпінь Київської області

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В.
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень
2018р.

52 Встановити знаки зупинок з розкладом на них маршруту 
міського транспорту №7 на кожній його виокремленій 
зупинці.

Виконавчому комітету IMP передбачити кошти на 
облаштування знаків зупинок з розкладом на них.

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р.

53 Встановити світлофори при виїзді з Ірпеня по вулиці 
Університетська та Соборна перед заїздом на кільце.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 24 грудня 
2017 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р.

54 Забезпечити вільне пересування вулицею загального 
користування Григорія Сковороди мешканцями кварталів 
«Чорний гай» та «БТР», що мешкають поруч з вулицею 
Григорія Сковороди, в також їх мого- і автомобільного 
транспорту через усунення наявних перешкод.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань через 
поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 3 
«Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

55 Визнати ситуацію щодо території навколо кринички, 
розташованої біля будинків ##47-50 по вулиці Мечникова 
такою, що не відповідає інтересам територіальної громади 
вулиці Мечникова від вулиці Університетської до вулиці 
Лєрмонтова міста Ірпінь, та потребує її втручання.

Виконавчому комітету IMP підготувати проект рішення для 
винесення на розгляд сесії IMP

Начальник Управління 
і нфрастру кту рного 
розвитку, інвестицій та 
житлово-комунального 
господарства - Літвинов 
АВ

Вересень 2018

56 Зберегти існуючу екосистему території навколо кринички, 
розташованої біля будинків ##47-50 по вулиці Мечникова, 
провести її реконструкцію із збереженням існуючих зелених 
насаджень та використанням природних матеріалів 
(деревини).

Виконавчому комітету IMP підготувати проект рішення для 
винесення на розгляд сесії ГМР

Начальник Управління 
і нфрастру кту рного 
розвитку, інвестицій та 
житлово-комунального 
господарства - Літвинов 
А.В

Вересень 2018
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57 Розглянути ескіз реконструкції кринички ( ескіз додается до 
Протоколу місцевих громадських слухань вулиці Мечникова 
від 17 серпня 2017 року щодо «Планування розвитку 
території частини вулиці Мечникова, обмеженої вулицями 
Університетською та Лєрмонтова»), розташованої біля 
будинків ##47-50 по вулиці Мечникова та 
залучити представників громади вулиці Мечникова, а саме 
вуличний комітет вулиці Мечникова - до обговорення під час 
планування будівельних робіт.

Виконавчому комітету IMP підготувати проект рішення для 
розгляду профільнимидепутатськими комісіями

Начальник Управління 
і нфрастру кту рного 
розвитку, інвестицій та 
житлово-комунального 
господарства - Літвинов 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Салон М.М

Вересень 2018

58 Виділити кошти на комплексну реконструкцію кринички, 
розташованої біля будинків ##47-50 по вулиці Мечникова, та 
дороги вулиці Мечникова від Університетської до вулиці 
Лєрмонтова

Виконавчому комітету IMP передбачити кошти на 
реконструкцію кринички

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
АВ

Жовтень 2018

59 Закріпити за вулицею Мечникова від вулиці Університетської 
до Лєрмонтова зони житлової забудови Ж-1 - зони садибної 
забудови ( одноквартирних житлових будинків).

Виконавчому комітету IMP підготувати проект рішення для 
винесення на розгляд сесії IMP

Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень 2018

60 Врахувати рішення місцевих громадських слухань вулиці 
Мечникова від 17 серпня 2017 року щодо «Планування 
розвитку території частини вулиці Мечникова, обмеженої 
вулицями Університетською та Лєрмонтова» про закріплення 
за вулицею Мечникова від вулиці Університетської до 
Лєрмонтова зони житлової забудови Ж-1 - зони садибної 
забудови ( одноквартирних житлових будинків) при розгляді 
в несенні змін до Генерального плану міста Ірпіня та зонінгу.

Виконавчому комітету IMP підготувати проект рішення для 
винесення на розгляд сесії IMP

Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень 2018

61 Залучити до участі у роботі майбутньої погоджувальної 
комісії з розгляду спірних питань оновлення Генерального 
плану міста Ірпінь Київської області уповноважених 
представників від вуличного комітету вулиці Мечникова, а 
саме::
1) Канайкіну В.К.
2) Буренко ТО.
3) Ройко 0 .0 .
4) Пащенко Т.Є.
5) Волошенко Т О.

Виконавчому комітету IMP створити погоджувальної комісії з 
розгляду спірних питань оновлення Генерального плану міста 
Ірпінь Київської області

Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень 2018

62 Видати та здійснити державну реєстрацію 
правовстановлюючих документів власнику ДЗОВ 
«Дружний» - ПАТ «Київський завод «Радар» - на землю в 
межах, зазначених в п.1 рішення №1 від 27 травня 2018 року 
щодо «Планування розвитку території кварталу 
«Заповідний», що обмежений вулицями: Лисенка, 
Давидчука, Гоголя, Льва Толстого».

Виконавчому комітету IMP видати всі необхідні документи та 
сприяти прискоренню процедури реєстрації 
правовстановлюючих документів власнику ДЗОВ «Дружний»

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р.
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63 Зберегти всю територію кварталу, що обмежена вулицями 
Льва Толстого, Гоголя, Давидчука та територією ДЗОВ 
«Дружний», як територію природно-заповідною фонду 
місцевого значення у вигляді частини ландшафтного 
заказника «Мужеловський».

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту' 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р.

64 Підтримати та сприяти розвитку проекту «Інноваційно- 
освітній простір «Творці Майбутнього» з подальшим 
проведенням спільних заходів, спрямованих на реалізацію 
рішення №1 від 27 травня 2018 року щодо «Планування 
розвитку території кварталу «Заповідний», що обмежений 
вулицями: Лисенка, Давидчука, Гоголя, Льва Толстого».

Виконавчому комітету IMP підготувати проект щодо співпраці 
IMP з проектом «Творці Майбутнього» щодо його інтеграції в 
інфраструктуру району БТР (школа, садочок, дитячі спортивні 
секції, майстер класи, басейн тощо )

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р. 
Вересень- 
жовтень 2018р.

65 Зберегти земельні ділянки садибної забудови території 
кварталу «Заповідний», що обмежений вулицями: Лисенка, 
Давидчука, Гоголя, Льва Толстого, відповідно до 
Генерального плану міста Ірпеня 2012 року, як зони садибної 
забудови.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В

Вересень- 
жовтень 2018р.

66 Зберегти всю територію - земельну ділянку колишнього 
дитячого табору «Сокіл» по вул. Давидчука, 63, кадастровий 
номер 3210900000:01:079:0018 площею 4,9706 га, як землі 
рекреаційного призначення із збереженням існуючих дерев

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
АВ

Вересень- 
жовтень 2018р.

67 Зберегти цільове призначення будівель на території дитячого 
табору «Сокіл» по вул. Давидчука, 63.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р.

68 Зберегти цілісний майновий комплекс дитячої лікарні по вул. 
Давидчука, 63-ж, кадастровий номер земельної ділянки 
3210900000:01:084:0016 площею 3,16 га, як землі 
оздоровчого призначення для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я, а територію як 
«Цілісний майновий комплекс дитяча лікарня міста Ірпінь» із 
збереженням існуючих дерев

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А В

Вересень- 
жовтень 2018р.

69 Затвердити збереження території кварталу «Сокіл», що 
обмежений вулицями: Лисенка, Київська, Гоголя, Давидчука 
як садибної забудови.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В

Вересень- 
жовтень 2018р.
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70 Забезпечити врахування рішення № 2 від 27 травня 2018 
року місцевих громадських слухань про «Планування 
розвитку території кварталу «Сокіл», що обмежений 
вулицями: Лисенка, Київська, Гоголя, Давидчука, при 
оновлені Генерального плану міста Ірпінь.

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпіньта іншої містобудівної 
документації

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

71 Зберегти всю територію - земельну ділянку дитячого 
санаторію «Ластівка» по вул. Пушкінська, 80, кадастровий 
номер земельної ділянки 3210900000:01:078:0014 площею 
7,6671 га, як землі оздоровчого призначення та територію 
для будівництва та обслуговування санаторно-оздоровчих 
закладів із збереженням існуючих дерев.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В

Вересень- 
жовтень 2018р.

72 Зберегти всю територію - земельну ділянку дитячого табору 
«Восток» по вул. Київська, 81, кадастровий номер земельної 
ділянки 3210900000:01:078:0040 площею 4,8569 га, як землі 
рекреаційного призначення та територію для будівництва та 
обслуговування дитячих туристично-оздоровчих таборів із 
збереженням існуючих дерев.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А В

Вересень- 
жовтень 2018р

73 Зберегти цільове призначення будівель на територіях 
дитячих санаторіїв «Ластівка» по вул. Пушкінська, 80 та 
дитячого табору «Восток» по вул. Київська, 81

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
АВ

Вересень- 
жовтень 2018р.

74 Затвердити збереження території кварталу «Ластівка», що 
обмежений:
- вулицями Київська та Лисенка;
- провулком, що поєднує вул. Пушкінська, 57 з провулком 
Глінки;
- та провулком Глінки,
як зони садибної забудови м. Ірпінь.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпі ня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А В

Вересень- 
жовтень 2018р.

75 Забезпечити врахування рішення № 3 від 27 травня 2018 
року місцевих громадських слухань щодо «Планування 
розвитку території кварталу «Ластівка», що обмежений:
- вулицями Київська та Лисенка;
- провулком, що поєднує вул. Пушкінська, 57 з провулком 
Глінки;
- та провулком Глінки»
при оновленні Генерального плану міста Ірпінь.

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпіньта іншої містобудівної 
документації

В.о голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.
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76 Скасувати рішення Ірпінської міської ради від 19 травня 2016 
року № 824-14-УІІ «Про затвердження проекту землеустрою 
ПП «ДЕМЕТРА ФІЛ» щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності цільове призначення якої змінюється з 
обслуговування бази відпочинку на земельну ділянку для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку, яка знаходиться в м. Ірпінь, вул. Пушкінська,64/68» 
та
повернути цільове призначення території колишнього 
дитячого табору «Зоркий» по вул. Пушкінський, 64/68 
( земельні ділянки з кадастровими номерами: 
3210900000:01:076:0106 (площею 3,1811 га); 
3210900000:01:076:0107 ( площею 0,5 га)- 
як землі для будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.

Вересень- 
жовтень 2018р.

77 Накласти мораторій на 3 роки на будь-яке нове будівництво 
та реконструкцію будівель і споруд на території колишнього 
дитячого табору «Зоркий» по вул. Пушкінський, 64/68 на 
земельних ділянках з кадастровими номерами: 
3210900000:01:076:0106 (площею 3,1811 га); 
3210900000:01:076:0107 ( площею 0,5 га)

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

78 Внести до містобудівного кадастру земельні ділянки з 
кадастровими номерами:
3210900000:01:076:0106 (площею 3,1811 га); 
3210900000:01:076:0107 ( площею 0,5 га) 
як землі рекреаційного призначення та територію для 
будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 
призначення із збереженням існуючих дерев.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В.
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

79 Забезпечити врахування рішення № 4 від 27 травня 2018 
року місцевих громадських слухань щодо «Планування 
розвитку території кварталу «Зоркий», що обмежений 
вулицями Київська, Лєрмонтова, Пушкінська, Лисенка» при 
оновленні Генерального плану міста Ірпінь.

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпінь та іншої містобудівної 
документації

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

80 Зберегти всю територію кварталу «Потоки», що обмежений 
вулицями: Білокур, Гоголя, Київська, Київська ( західна 
сторона кварталу), як зону садибної забудови міста Ірпінь.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
мі стобуду ван ня та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.
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81 Накласти мораторій на 3 роки на введення в експлуатацію 10 
житлових багатоквартирних будинків ЖК «Грін ярд», що 
знаходяться в м. Ірпінь за адресами вул. Білокур, 1-10 через 
відсутність відповідної соціальної інфраструктури для вже 
існуючих мешканців мікрорайону «БТР».

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
А.В
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень
2018р.

82 Провести перевірку дотримання суб'єктами містобудування, 
що приймали та приймають участь у створенні об'єктів 
будівництва «ЖК « Грін ярд»» за адресами: вул. Білокур, 
1-10, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим 
номером 3210900000:01:088:0003, вимог:
- містобудівного законодавства;
- державних будівельних норм;
- державних стандартів і правил;
- технічних умов,
- інших нормативних документів.

Виконавчому комітету IMP видати наказ про проведення 
перевірки Інспекцією Державного архітектурно-будівельного 
контролю дотримання суб’єктами містобудування, що 
приймали та приймають участь у створенні об'єктів 
будівництва «ЖК « Грін ярд»» за адресами: вул. Білокур, 1-10, 
що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 
3210900000:01:088:0003 (зокрема : забудовником, відділу 
містобудування та архітектури та інших), щодо дотримання 
вимог:
- містобудівного законодавства;
- державних будівельних норм;
- державних стандартів і правил;
- технічних умов;
- інших нормативних документів.

В.о голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
АВ

Вересень- 
жовтень 2018р.

83 Забезпечити виконання рішення №5 від 27 травня 2018 року 
місцевих громадських слухань щодо «Планування розвитку 
території кварталу «Потоки», що обмежений вулицями: 
Білокур, Гоголя, Київська, Київська ( західна сторона 
кварталу)».

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпіньта іншої містобудівної 
документації

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

84 Зобов'язати власника території колишнього дитячого табору 
«Гренада» по вул. Гайдамацька, 37, кадастровий номер 
земельної ділянки 3210900000:01:088:0011 навести порядок 
на власній території.

Виконавчому комітету IMP видати наказ про наведення 
порядку на території дитячого табору «Гренада» по вул. 
Гайдамацька, 37.

В.о. голови IMP та 
секретар IMP — Попсуй 
АВ

Вересень- 
жовтень 2018р.

85 Затвердити збереження всієї території кварталу «Гренада», 
що обмежений:
- вулицями Гайдамацька, Білокур, Київська;
- трасою «БКЗ-Забуччя»;
- провулком, що продовжує вулицю Гайдамацьку та йде в 
сторону траси «БКЗ-Забуччя»
як зони садибної забудови міста Ірпінь.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь » Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.
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86 Забезпечити виконання рішення №6 від 27 травня 2018 року 
місцевих громадських слухань про «Планування розвитку 
території кварталу «Гренада», що обмежений:
- вулицями Гайдамацька, Білокур, Київська;
- трасою «БКЗ-Забуччя»;
- провулком, що продовжує вулицю Гайдамацьку та йде в 

сторону траси «БКЗ-Забуччя»
при оновленні Генерального плану міста Ірпінь.

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпінь та іншої містобудівної 
документації

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

87 Зберегти земельні ділянки садибної забудови території 
кварталу «Мужеловський Б», що знаходяться поза межами 
ландшафтного заказника «Мужеловський» відповідно до 
Генерального плану м.Ірпінь 2012 року, як зони садибної 
забудови м. Ірпеня.

Підготувати проект рішення на найближчу сесію IMP для 
врахування рішення місцевих громадських слухань 27 травня 
2018 через поіменне голосування відповідно до ст.23 Додатоку 
3 «Положення про громадські слухання в місті Ірпінь.» Статуту 
м.Ірпіня.

В.о. голови IMP — Попсуй 
А.В.
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

88 Забезпечити виконання рішення №7 від 27 травня 2018 року 
місцевих громадських слухань про «Планування розвитку 
території кварталу «Мужеловський Б», що обмежений 
вулицями: Гоголя, Білокур, Гайдамацька, Ново-Оскольська» 
при оновленні Генерального плану міста Ірпінь.

Подати відповідне звернення до державного підприємства 
«Діпромісто» про врахування даного рішення для оновлення 
Генерального плану м.Ірпінь та іншої містобудівної 
документації

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.

89 Залучити до участі у роботі майбутньої погоджувальної 
комісії з розгляду спірних питань оновлення Генерального 
плану міста Ірпінь Київської області уповноважених 
представників громадськості від території міста Ірпінь, 
обмеженої кварталами «Заповідний», «Сокіл», «Ластівка», 
«Зоркий», «Потоки», «Гренада», «Мужеловський Б» ( межі 
кварталів вказані в протоколі місцевих Громадських слухань 
від 27.05.2018 р ), а саме:
- Костовська-Бондарець Л.В.
- Компанієць М.І.
- Скорик-Шкарівська М.М.
- СтепанюкВ.В.
- ЛавровськаН.Н.

Виконавчому комітету IMP створити погоджувальну комісію з 
розгляду спірних питань оновлення Генерального плану міста 
Ірпінь Київської області

В.о. голови IMP — Попсуй 
АВ
Начальник відділу 
містобудування та 
архітектури - Сапон М.М.

Вересень- 
жовтень 2018р.
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