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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

23 лютого  2017 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 29 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М.  

2.  Вишняков І. А. 

3.  Кобринець А. В. 

4.  Ковтун І. В.  

5.  Лехман І. Л.  

6.  Нелюбин В. Л. 

7.  Чайка Г. Г.  

 

 

В роботі сесії беруть участь завідувачі відділами, управліннями міської ради, 

керівники установ, підприємств та організацій міста, керівники та актив об’єднань 

громадян у місті, представники громадськості, депутати обласної ради, засоби масової 

інформації. 

                  

       Головує на сесії Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 21,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про добровільне об’єднання територіальних громад міста Ірпеня та сіл Бузова, 
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Гурівщина, Любимовка, Буча, Хмільна Київської області 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

3.  Про розгляд електронної петиції щодо заборони вирубки зелених насаджень в місті 

Ірпінь  

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

4.  Про внесення змін до Програми розвитку та удосконалення організації харчування 

вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ірпеня, 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020р., затвердженої рішенням 

сесії Ірпінської міської ради від 21.01.2016 року №414-7-VІІ 

 Доповідач: Король Г.Ю.- начальник управління освіти і науки  

5.  Про затвердження Програми розвитку системи освіти м. Ірпінь на 2017-2021 роки 

 Доповідач: Король Г.Ю.- начальник управління освіти і науки 

6.  Про внесення змін до міської Програми «Успішний педагог» на 2017-2021 роки 

 Доповідач: Король Г.Ю.- начальник управління освіти і науки 

7.  Про створення комунального навчального закладу «Ірпінський науково-творчий 

ліцей «Лідер» Ірпінської міської ради Киїаської області 

 Доповідач: Король Г.Ю.- начальник управління освіти і науки 

8.  Про затвердження Міської комплексної програми «Онкологія» на 2017-2021 роки 

 Доповідач: Тумасов А.П.- головний лікар КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» 

9.  Про затвердження Місцевої комплексної програми «Боротьба з туберкульозом в м. 

Ірпінь, селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2021 роки» 

 Доповідач: Тумасов А.П.- головний лікар КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» 

10.  Про внесення змін до Місцевої комплексної програми «Місцеві стимули» на 2016-

2018 роки 

 Доповідач: Тумасов А.П.- головний лікар КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» 

11.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 17.12.2015 року №170-5- 

VІІ «Про затвердження Комплексної Програми розвитку галузі культури в м. Ірпінь 

на 2016-2020 роки» 

 Доповідач: Антонюк Є.П.- начальник відділу культури, національностей та релігій 

12.  Про затвердження структури та штатної чисельності структурних підрозділів відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Антонюк Є.П.- начальник відділу культури, національностей та релігій 

13.  Про затвердження акту прийому-передачі документації Ірпінського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ірпінської міської ради (код ЄДРПОУ 

33082876) правонаступнику службі у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради 

 Доповідач: Терещенко А.І.- начальник служби у справах дітей та сім’ї 

14.  Про затвердження програми проведення нормативної грошової оцінки земель у м. 

Ірпінь на період 2017-2020 роки 

 Доповідач: Юнгер М.І.- директор КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» 

15.  Про розробку оновленої нормативної грошової оцінки земель міста Ірпінь Київської 

області 

 Доповідач: Юнгер М.І.- директор КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» 

a.  Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
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16.  Про внесення змін до рішення 26-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

22.12.2016 року № 1694-26-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік» 

17.  Про затвердження договору про грант з Північною екологічною фінансовою 

корпорацією (НЕФКО) 

 Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

18.  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 

19.  Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за 2016 рік  

20.  Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. 

Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2015-2016 роки за 

підсумками 2016 року 

21.  Про внесення змін до рішення сесії «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності, які підлягають приватизації у 2017 році» від 17.11.16р. 

№1568-24-VІІ 

 Питання управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

22.  Про затвердження типового статуту комунального підприємства Ірпінської міської 

ради 

23.  Про надання дозволу комунальному підприємству «Контроль благоустрою міста» на 

передачу основних засобів та товарно-матеріальних цінностей 

24.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій на передачу 

об'єктів незавершеного будівництва 

25.  Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії з розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 30.01.2017 №2/2017 та від 13.02.2017 

№3/2017 

26.  Про доповнення переліку об׳єктів комунальної власності, що можуть бути надані в 

оренду з конкурсу 

27.  Про продовження договорів оренди комунального майна 

28.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій на передачу 

комунальному підприємству «Управління житлово-комунального господарства 

«Ірпінь» основних засобів та лічильника обліку електричної енергії 

29.  Про затвердження типового трудового контракту з керівником комунального 

підприємства Ірпінської міської ради в новій редакції 

30.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій на передачу 

товарно-матеріальних цінностей КПП «Теплоенергопостач» 

31.  Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг територіальної громади      

м. Ірпінь у 2017 році 

32.  Про затвердження Програми запровадження роздільного збору твердих побутових 

відходів на 2017-2020 роки 

33.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій на передачу 

об'єктів, які включають основні засоби та матеріальних цінностей КП 

«Ірпіньзеленбуд» 
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34.  Про створення об’єктів рекреаційного призначення 

 Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

35.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №1592-24-VІІ від 17 листопада 

2016 року «Про розгляд звернення замовника будівництва Страховського А.А. щодо 

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

Ірпінь» 

36.  Про внесення змін в додаток № 1, затверджений рішенням Ірпінської міської ради 

№1722-26-VІІ від 26 грудня 2016 року «Про розгляд звернень замовників 

будівництва об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 

37.  Про розгляд звернень замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

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

38.  Про надання дозволу здійснювати роботи з розроблення проектної документації та 

проведення робіт по об’єктах інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в 

м. Ірпінь 

39.  Про розгляд звернення замовника будівництва Оверка І.І. щодо пайового внеску на 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

40.  Про розгляд звернення гр. Корнути Я.С. щодо пайового внеску в розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

41.  Про передачу будівельних матеріалів 

 Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 

42.  Про надання гр. Горяйнов О.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

43.  Про надання гр. Лисак А.С. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

 Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу містобудування та архітектури 

44.  Про затвердження детального плану території забудови кварталу міста Ірпінь 

обмеженого вулицями Тургенівська, 8-го Березня, Нігояна (колишня Московська) та 

Центральна 

45.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 р. №1290-21-VІІ 

 Питання відділу земельних ресурсів 

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

46.  Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Ірпінської міської ради  

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

47.  Про надання дозволу гр. Камаєвій Л.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Некрасова, 3 

48.  Про надання дозволу гр. Лінкевичу В.Ю. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької 

дивізії, 38 
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49.  Про надання дозволу гр. Черкай Ю.С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 61 

50.  Про надання дозволу гр. Гугніну В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 22-а 

51.  Про надання дозволу гр. Федотовій І.Ю. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Котляревського, 34-б 

52.  Про надання гр. Карповій М.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Котляревського, 34-б 

53.  Про надання дозволу гр. Шеремет Л.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 1 

54.  Про надання дозволу гр. Жабен Л.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 33-а 

55.  Про надання дозволу гр. Чувашиній 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. Степанівська, 

33-а 

56.  Про надання дозволу гр. Похитун К.Я. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 13-б 

57.  Про надання дозволу гр. Жаленко Н.О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Павленка, 13-в 

58.  Про надання дозволу гр. Турчиній А.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житло-

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

59.  Про надання дозволу гр. Кириченко В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 38/2  

60.  Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 

м. Ірпінь по вул. Миру, згідно додатку №1 

61.  Про надання дозволу гр. Скрипнику В.Т. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/13 

62.  Про надання дозволу гр. Дрозду В.А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 62-г 

63.  Про надання дозволу гр. Дріжденку Я.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 
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м. Ірпінь, вул. Білокур, 1-с  

64.  Про надання дозволу гр. Маковській В.А. на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 65-б 

65.  Про надання дозволу гр. Левченку В.Л. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Київська, 61 

66.  Про надання дозволу гр. Дабіжі А.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/27 

67.  Про надання дозволу гр. Скрипнику Д.В. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки у власність будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/12 

68.  Про надання дозволу гр. Черкай Ю.С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 61 

69.  Про надання дозволу гр. Саченко О.К. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 21-в 

70.  Про надання дозволу гр. Козак Т.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/63 

71.  Про надання дозволу гр. Овчаренко В.М. на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/200 

72.  Про надання дозволу гр. Полонському О.Ф. на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 21-а 

73.  Про надання дозволу гр. Коломієць Г.Б. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Вишнева, 20-а 

74.  Про надання дозволу гр. Будняк Н.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянку у власність для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. І Північний тупик,4-б 

75.  Про надання дозволу гр. Сірош О.Д. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянку у власність для будівництва і обслуговування житло-

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

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

відведення земельної ділянку у власність для будівництва і обслуговування 

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

Ф.Кричевського, 24 

77.  Про надання дозволу гр. Сидоруку Ю.П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянку у власність для будівництва і обслуговування 

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

Ф.Кричевського, 22 
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78.  Про надання дозволу гр. Бойченко Л.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянку у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Львівська, 12-с 

79.  Про надання дозволу ЖБК «Ювілейний» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. 

Покровська,17 

80.  Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та  

обслуговування будівель, закладів комунального обслуговування в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 2-є  

81.  Про надання дозволу комунальному закладу «Ірпінська центральна міська лікарня»     

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 11 

82.  Про надання дозволу Управлінню поліції охорони в Київській області на складання 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. 8 Березня, 23 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

83.  Про надання дозволу ПМП «Діабаз» на розроблення технічної документації із 

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

місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(розміщення господарського двору) в м. Ірпінь, вул. Соборна, 152 

84.  Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної документації із 

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

Антонова 

85.  Про надання дозволу кооперативу «Будівельний» на розроблення технічної 

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

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

86.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Ковальчуку В.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 13-а 

87.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Притулі Ю.Г. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 1 

88.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Шкуренку М.М. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

89.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Бовтун Т.М. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 35/4 

90.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Омельченку М.П. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 87 

91.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Черноусовій Л.Г. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 12-а 

92.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Голубцову О.Д. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пісочна, 11-а 

93.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Будніку С.А. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 6 

94.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Андрейку І.К. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Чехова, 6 

95.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Курявій М.Г. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-к 

96.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Погорілій Г.М. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 7 

97.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Сороці Т.А. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Донецька, 26 

98.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Кавалер К.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Героїв, 46-д 

99.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Вергалюк Т.В. та передачу земельної 

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

Полтавська, 64/50 

100.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Яшановій Н.М. та передачу земельної 

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

Мінеральна, 35 

101.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Геєць В.М. та передачу земельної 

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

Українська, 82-б/1 

102.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Климчуку С.М. та передачу земельної 

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

Ветеранів Афганістану, 18/7 

103.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Бондаренку С.П. та передачу земельної 

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

Тищенка, 19-а 

104.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Ахмедовій Т.А. та передачу земельної 

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

Оскольська, 6-м 

105.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Рику А.І. та передачу земельної ділянки у 
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власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ветеранів 

Афганістану, 18/17 

106.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Дриганту С.Л. та передачу земельної 

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

67 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

107.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Тимошенку 

С.В. та Тимошенко О.І. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

108.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Хатнюк 

С.П., Нарижній Т.Г., Копиріну В.П. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. 2 Український, 1 

109.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Халаїм Л.О. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Макаренка, 1 

110.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Остапенку О.І. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Озерна, 57 

111.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Музиченко Т.О. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, провул. Достоєвського, 10  

112.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шерстюк Н.С. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Громадянська, 22 

113.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гордієнку П.В. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 30 

114.  Про затвердження гр. Мацишину Д.А. технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 78-а 

115.  Про затвердження гр. Братікову О.Б. технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, провул. Франка, 4 

116.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Молчановій В.Л. для 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 24-в 

117.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Йовенко Л.Г. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 61 

118.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленко Н.О.   для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 153 

119.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сінгаєвській Л.Ю.    

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 31 

120.  Про затвердження гр. Богородовій Т.І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 10 

121.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Іщенку Д.А. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 21 

122.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Оверчук 

М.Ф. та Оверчук О.І. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 15-а 

123.  Про затвердження садівницькому товариству «Ірпінь» Міністерства економіки 

України технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність для 

загального користування на території Ірпінської міської ради 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

124.  Про передачу гр. Магеру М.І. у власність земельної ділянки для ведення садівництва  

в м. Ірпінь, с/т «Ветеран», вул. 1 Садова, 61 

125.  Про передачу гр. Кульбіді А.Ю. у власність земельної ділянки для будівництва та 

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

Полтавська, 48 

126.  Про передачу громадянам Вавровському В.Б. та Вавровському О.В. у спільну 

сумісну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гуцала, 22 

127.  Про передачу гр. Іосько Г.Й. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

Северинівська, 25 

128.  Про передачу гр. Хамад С.І. у власність земельної ділянки для будівництва і  

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

Пушкінська, 39-м 
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129.  Про передачу гр. Юшаєвій А.М. у власність земельної ділянки для індивідуального 

дачного будівництва в м. Ірпінь, вул. Тиха, 9 

130.  Про передачу гр. Жовніренко О.Г. у власність земельної ділянки для індивідуального 

дачного будівництва в м. Ірпінь, вул. Соборна, 183-б 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ 

131.  Про надання Комунальному закладу «Центральний міський стадіон» Ірпінської 

міської ради в постійне користування земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту в м. Ірпінь, вул. Соборна, 183-б 

132.  Про затвердження проектів землеустрою та надання в постійне користування КП 

«Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради земельних ділянок згідно додатків 

133.  Про надання в постійне користування КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради 

земельної ділянки «парк Правика» в м. Ірпінь 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ  

134.  Про затвердження гр. Зіомко Г.К. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 139 

135.  Про затвердження гр. Строїчу В.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

136.  Про затвердження громадянам Крицькому О.В. та Крицькому 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 м. Ірпінь, вул. Нігояна, 16 

137.  Про затвердження гр. Нелюбіну Л.П. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Ново-Оскольська, 4-е 

138.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку на 

будівництво і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту (будівництво 

льодової арени) в м. Ірпінь, вул. Північна, 79-г 

139.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 1 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

140.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.12.2011р. №1567-24-VІ 

«Про затвердження проекту відведення та передачу у власність земельної ділянки гр. 
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Волосовському Олегу Вадимовичу для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Зарічна, 9» 

141.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 21.01.2016р. №418-7-VІІ 

«Про дозвіл гр. Воскобойник О.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Соборна, 73 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

142.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016р. №1616-24-VІІ 

«Про надання дозволу Ірпінській міській раді на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) в м. Ірпінь, вул. Курортна, 9» 

143.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016р. №1623-24-VІІ 

«Про надання дозволу гр. Милосердовій В.Д. 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,66-ж» 

144.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016р. №1428-23-VІІ 

«Про надання дозволу гр. Гончару І.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Покровська, 22» 

145.  

 

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 21.01.2016 року №441-7-VІІ 

«Про дозвіл гр. Мячину А.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 6-г для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

146.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 року №1430-23-

VІІ «Про надання дозволу гр. Братікову В.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. І.Франка, 4» 

147.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016 року № 1761-26-

VІІ «Про передачу в постійне користування КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської 

ради земельних ділянок згідно додатку» 

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

148.  Про поновлення ФОП Мартинюку В.І. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для будівництва СТО та 

автомагазину) в м. Ірпінь, вул. Соборна, 195-а 

149.  Про поновлення ФОП Яковенку С.Я. договору оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 1-б 

 ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ 

150.  Про надання дозволу ФОП Лубській І.Г. на розміщення та обслуговування 

торговельного павільйону та літнього майданчику в м. Ірпінь, вул. О.Кошового (біля 

садиби №12) 

151.  Про надання дозволу ПП «Деліція» на розміщення тимчасової споруди-торговельний 

павільйон зблокований з автобусною зупинкою в м. Ірпінь, вул. Університетська  

(район парку «Центральний»)   

152.  Про надання дозволу ПП «Деліція» на розміщення тимчасової споруди-торговельний 
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павільйон та літній майданчик в м. Ірпінь, вул. Університетська (на розі з провулком 

Українським) 

 ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

153.  Про припинення гр. Дівульській Л.В. дії договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Пушкінська, 39-м 

154.  Про припинення дії договору оренди та передачу у власність земельної ділянки гр. 

Великій Т.В. в м. Ірпінь, вул. Університетська, 11-ж 

155.  Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту ФОП Журавлю Є.К. в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська (біля вул. 10-Лінія) 

156.  Про розгляд заяви гр. Шевченка Р.М. щодо передачі земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, по вулиці Центральній  

157.  Про розгляд заяви гр. Марченко З.Д. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

вулиці Толстого, біля садиби № 17 

158.  Про розгляд заяви гр. Кифорук Н.Ф. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди 

для встановлення металевого гаражу в м. Ірпінь, по вул. Соборній, біля будинку 

№109 

159.  Про розгляд заяви гр. Правика В.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди 

для встановлення металевого гаражу в м. Ірпінь по вул. Соборній, біля будинку № 

107 

160.  Про розгляд заяви гр. Мельника М.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Зелена, 2 

161.  Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, згідно 

додатку №1 

162.  Про розгляд заяви гр. Гарашка В.П. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

вулиці Північній, біля будинку №79-б 

163.  Про передачу гр. Корній Н.І. у власність земельної ділянки для будівництва і  

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

Вериківського, 50-б 

164.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016 р.№1714-26-VII 

«Про облік та безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади 

міста Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам проведені за рахунок коштів 

міського бюджету» 

165.  Про затвердження положення про загальний відділ виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради 

166.  Про затвердження гр. Нелюбіну Л.П. проекту землеустрою щодо відведення 



 

15 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

вул. Ново-Оскольська, 4-д 

167.  Про надання дозволу гр. Пасічнику В.П. на розміщення та обслуговування окремої 

вхідної групи до будинку № 13 по вул. Грибоєдова в м. Ірпінь 

168.  Про реорганізацію юридичної особи-Комунальне підприємство «Ірпінське земельно-

кадастрове бюро» Ірпінської міської ради 

169.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради №3246-44-VІ від 25.04.2013 р. 

170.  Про розробку детального плану території кварталу міста Ірпінь в межах вулиць  

11-лінія, Ломоносова та Лугова 

171.  Про надання пільг по сплаті земельного податку в м. Ірпінь 

172.  Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

173.  Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр. та 

затвердження «Положення про порядок відшкодування витрат за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій населення міста Ірпеня та селищ залізничним 

транспортом» 

174.  Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку  

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік та основних 

напрямків розвитку на 2018-2019 роки 

175.  Про надання гр. Демченко В.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

водовідведення, мереж теплопостачання 

176.  Про безоплатну передачу будівлі Ірпінського міського центру первинної медико-

санітарної допомоги Амбулаторія №1 по вул. З.Алієвої, 61/1 в м. Ірпінь з балансу КЗ 

«Ірпінська центральна міська лікарня» на баланс виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради 

177.  Про визнання такими, що втратили чинність містобудівні умови і обмеження видані 

на об’єкт: «Перепрофілювання Ірпінського виправного центру (№132) в 

смт.Коцюбинське, Київської області в слідчий ізолятор» 

178.  Різне 

 

  

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Маркушина О. Г.  

Секретарем лічильної комісії обрано – Короля П. П.  
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

Ставиться на голосування пропозиція прийняти порядок денний «За основу». 
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ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”-29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 

  
 

Запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про добровільне об’єднання територіальних громад міста Ірпеня та сіл 

Бузова, Гурівщина, Любимовка, Буча, Хмільна Київської області 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад міста Ірпеня та сіл Бузова, Гурівщина, 

Любимовка, Буча, Хмільна Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо заборони вирубки зелених 

насаджень в місті Ірпінь 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

заборони вирубки зелених насаджень в місті Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку та удосконалення організації 

харчування вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-

2020р., затвердженої рішенням сесії Ірпінської міської ради від 

21.01.2016 року №414-7-VІІ 
 

  Доповідач: Король Г.Ю.- начальник управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

розвитку та удосконалення організації харчування вихованців 

дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ірпеня, 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020р., затвердженої 
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рішенням сесії Ірпінської міської ради від 21.01.2016 року №414-7-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку системи освіти м. Ірпінь на 2017-

2021 роки 
 

  Доповідач: Король Г.Ю.- начальник управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми розвитку 

системи освіти м. Ірпінь на 2017-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської Програми «Успішний педагог» на 2017-

2021 роки 
 

  Доповідач: Король Г.Ю.- начальник управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

Програми «Успішний педагог» на 2017-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про створення комунального навчального закладу «Ірпінський науково-

творчий ліцей Ірпінської міської ради Київської області 
 

  Доповідач: Король Г.Ю.- начальник управління освіти і науки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про створення комунального 

навчального закладу «Ірпінський науково-творчий ліцей Ірпінської 

міської ради Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської комплексної програми «Онкологія» на 2017-

2021 роки 
 

  Доповідач: Тумасов А.П.- головний лікар КЗ «Ірпінська центральна 

міська лікарня» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Міської 

комплексної програми «Онкологія» на 2017-2021 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Місцевої комплексної програми «Боротьба з 

туберкульозом в м. Ірпінь, селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 

на 2017-2021 роки» 
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  Доповідач: Тумасов А.П.- головний лікар КЗ «Ірпінська центральна 

міська лікарня» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Місцевої 

комплексної програми «Боротьба з туберкульозом в м. Ірпінь, селищах 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2021 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Місцевої комплексної програми «Місцеві 

стимули» на 2016-2018 роки 
 

  Доповідач: Тумасов А.П.- головний лікар КЗ «Ірпінська центральна 

міська лікарня» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 9, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 12, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 17.12.2015 

року №170-5- VІІ «Про затвердження Комплексної Програми розвитку 

галузі культури в м. Ірпінь на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Антонюк Є.П.- начальник відділу культури, національностей 

та релігій 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 17.12.2015 року №170-5- VІІ «Про 

затвердження Комплексної Програми розвитку галузі культури в м. 

Ірпінь на 2016-2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та штатної чисельності структурних 

підрозділів відділу культури, національностей та релігій Ірпінської 

міської ради 
 

  Доповідач: Антонюк Є.П.- начальник відділу культури, національностей 

та релігій 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження структури та 

штатної чисельності структурних підрозділів відділу культури, 

національностей та релігій Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження акту прийому-передачі документації Ірпінського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ірпінської 

міської ради (код ЄДРПОУ 33082876) правонаступнику службі у справах 

дітей та сім’ї Ірпінської міської ради 
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  Доповідач: Терещенко А.І.- начальник служби у справах дітей та сім’ї 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження акту прийому-

передачі документації Ірпінського міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Ірпінської міської ради (код ЄДРПОУ 

33082876) правонаступнику службі у справах дітей та сім’ї Ірпінської 

міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про затвердження програми проведення нормативної грошової оцінки 

земель у м. Ірпінь на період 2017-2020 роки 
 

  Доповідач: Юнгер М.І.- директор КП «Ірпінське земельно-кадастрове 

бюро» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 2, «ПРОТИ» - 6, «УТРИМАЛИСЬ» - 20, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про розробку оновленої нормативної грошової оцінки земель міста 

Ірпінь Київської області 
 

  Доповідач: Юнгер М.І.- директор КП «Ірпінське земельно-кадастрове 

бюро» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 1, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 21, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 26-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ 

скликання від 22.12.2016 року № 1694-26-VІІ «Про міський бюджет м. 

Ірпінь на 2017 рік» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 26-ї 

сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 22.12.2016 року № 1694-

26-VІІ «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2017 рік»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про грант з Північною екологічною 

фінансовою корпорацією (НЕФКО) 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження договору про грант 

з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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18.  СЛУХАЛИ: 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 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за 2016 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за 2016 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в м. Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2015-2016 роки за підсумками 2016 року 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про хід виконання Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в м. Ірпінь та селищах Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2015-2016 роки за підсумками 2016 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності, які підлягають приватизації у 2017 році» від 

17.11.16р. №1568-24-VІІ 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії 

«Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які 

підлягають приватизації у 2017 році» від 17.11.16р. №1568-24-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про затвердження типового статуту комунального підприємства 
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Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 26 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Контроль 

благоустрою міста» на передачу основних засобів та товарно-

матеріальних цінностей 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Контроль благоустрою міста» на передачу основних 

засобів та товарно-матеріальних цінностей». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій на 

передачу об'єктів незавершеного будівництва 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 23, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії з розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 30.01.2017 

№2/2017 та від 13.02.2017 №3/2017 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколів 

засідання конкурсної комісії з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна від 30.01.2017 №2/2017 та від 13.02.2017 №3/2017». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об׳єктів комунальної власності, що можуть 

бути надані в оренду з конкурсу 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об׳єктів 

комунальної власності, що можуть бути надані в оренду з конкурсу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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27.  СЛУХАЛИ: Про продовження договорів оренди комунального майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продовження договорів оренди 

комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій на 

передачу комунальному підприємству «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» основних засобів та лічильника 

обліку електричної енергії 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу культури, 

національностей та релігій на передачу комунальному підприємству 

«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» основних 

засобів та лічильника обліку електричної енергії». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про затвердження типового трудового контракту з керівником 

комунального підприємства Ірпінської міської ради в новій редакції 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 24, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій на 

передачу товарно-матеріальних цінностей КПП «Теплоенергопостач» 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу культури, 

національностей та релігій на передачу товарно-матеріальних цінностей 

КПП «Теплоенергопостач»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг територіальної 

громади м. Ірпінь у 2017 році 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 
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розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визначення виконавців житлово-

комунальних послуг територіальної громади  м. Ірпінь у 2017 році». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми запровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів на 2017-2020 роки 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми 

запровадження роздільного збору твердих побутових відходів на 2017-

2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій на 

передачу об'єктів, які включають основні засоби та матеріальних 

цінностей КП «Ірпіньзеленбуд» 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу культури, 

національностей та релігій на передачу об'єктів, які включають основні 

засоби та матеріальних цінностей КП «Ірпіньзеленбуд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про створення об’єктів рекреаційного призначення 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про створення об’єктів рекреаційного 

призначення». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Залишив засідання Мельничук Б. О. 

Загальний склад депутатів – 28. 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №1592-24-VІІ від 

17 листопада 2016 року «Про розгляд звернення замовника будівництва 

Страховського А.А. щодо пайового внеску в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» 
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  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради №1592-24-VІІ від 17 листопада 2016 року «Про 

розгляд звернення замовника будівництва Страховського А.А. щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток №1, затверджений рішенням Ірпінської 

міської ради №1722-26-VІІ від 26 грудня 2016 року «Про розгляд 

звернень замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в додаток №1, 

затверджений рішенням Ірпінської міської ради №1722-26-VІІ від 26 

грудня 2016 року «Про розгляд звернень замовників будівництва 

об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень замовників будівництва об’єктів архітектури щодо 

пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернень замовників 

будівництва об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу здійснювати роботи з розроблення проектної 

документації та проведення робіт по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

Не брав участь у голосуванні Слюсаренко Б. О. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу здійснювати 

роботи з розроблення проектної документації та проведення робіт по 

об’єктах інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. 
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Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовника будівництва Оверка І.І. щодо пайового 

внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4, 

Не брав участь у голосуванні Слюсаренко Б. О. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовника 

будівництва Оверка І.І. щодо пайового внеску на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення гр. Корнути Я.С. щодо пайового внеску в 

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не брав участь у голосуванні Слюсаренко Б. О. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення гр. Корнути 

Я.С. щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про передачу будівельних матеріалів 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 21, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

Не брав участь у голосуванні Слюсаренко Б. О. 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Горяйнов О.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не брав участь у голосуванні Слюсаренко Б. О. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Горяйнов О.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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43.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Лисак А.С. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Лисак А.С. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території забудови кварталу міста 

Ірпінь обмеженого вулицями Тургенівська, 8-го Березня, Московська та 

Центральна 
 

  Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу містобудування та 

архітектури 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження детального плану 

території забудови кварталу міста Ірпінь обмеженого вулицями 

Тургенівська, 8-го Березня, Московська та Центральна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 15.09.2016 р. 

№1290-21-VІІ 
 

  Доповідач: Сапон М.М.- начальник відділу містобудування та 

архітектури 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016 р. №1290-21-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Залишили засідання Глиняний С. М. та Кухалейшвілі Л. Ю. 

Загальний склад депутатів – 26. 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Ірпінської 

міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

відділ земельних ресурсів Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Камаєвій Л.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. Некрасова, 3 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Камаєвій Л.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. Некрасова, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Лінкевичу В.Ю. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 38 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Лінкевичу 

В.Ю. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 74 

Стрілецької дивізії, 38». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Черкай Ю.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. Тургенівська, 61 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 9, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 16, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Гугніну В.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 22-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Гугніну В.М. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 22-а». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Федотовій І.Ю. на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 34-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Федотовій І.Ю. 

на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

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

Котляревського, 34-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Карповій М.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 34-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Карповій М.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Котляревського, 34-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Шеремет Л.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Шеремет Л.М. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Гнатюка, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Жабен Л.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 33-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Жабен Л.І. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 33-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Чувашиній 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. Степанівська, 33-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Чувашиній 

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. Степанівська, 33-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Похитун К.Я. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 13-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Похитун К.Я. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 13-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Жаленко Н.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Павленка, 13-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Жаленко Н.О. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Павленка, 13-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Турчиній А.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 45-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Турчиній А.Г. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кириченко В.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Слов’янська, 38/2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кириченко 

В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Слов’янська, 38/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу громадянам на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів в м. Ірпінь по вул. Миру, згідно додатку №1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу громадянам на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь по вул. 

Миру, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Скрипнику В.Т. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/13 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Скрипнику 

В.Т. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 25/13». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дрозду В.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 62-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Дрозду В.А. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Полтавська, 62-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дріжденку Я.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Білокур, 1-с 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Дріжденку 

Я.І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Білокур, 1-с». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Маковській В.А. на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м.Ірпінь, вул. Котляревського,65-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Маковській 

В.А. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

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

вул. Котляревського, 65-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Левченку В.Л. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Київська, 61 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Левченку В.Л. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
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у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 

Київська, 61». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дабіжі А.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/27 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

 Не брав участь у голосуванні Страховський А.А. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Дабіжі А.В. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 2/27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Скрипнику Д.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність будівництва 

індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 

25/12 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Скрипнику Д.В. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки у власність будівництва індивідуального гаражу  в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Черкай Ю.С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 61 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 2, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 23, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Саченко О.К. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гостомельське 

шосе, 21-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Саченко О.К. 
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на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Гостомельське шосе, 21-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Козак Т.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/63 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Козак Т.В. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. 

Полтавська, 64/63». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

71.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Овчаренко В.М. на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/200 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - , «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Овчаренко 

В.М. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

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

вул. Полтавська, 64/200». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Полонському О.Ф. на розроблення проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 21-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - , «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Полонському 

О.Ф. на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

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

вул. Лермонтова, 21-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Коломієць Г.Б. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Вишнева, 20-а 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - , «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Коломієць 

Г.Б. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Вишнева, 20-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Будняк Н.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянку у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. І Північний тупик,4-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 10, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 13, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сірош О.Д. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянку у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 16, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Усмановій Н.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянку у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ф.Кричевського, 24 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 1, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 18, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сидоруку Ю.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянку у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ф.Кричевського, 22 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 17, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

78.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бойченко Л.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянку у власність для 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Львівська, 12-с 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 5, «УТРИМАЛИСЬ» - 14, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ЖБК «Ювілейний» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Покровська,17 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ЖБК 

«Ювілейний» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. 

Покровська,17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та  обслуговування будівель, закладів 

комунального обслуговування в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-є 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в постійне користування для будівництва та  обслуговування будівель, 

закладів комунального обслуговування в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-є». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному закладу «Ірпінська центральна 

міська лікарня»     на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 11 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - , «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 

закладу «Ірпінська центральна міська лікарня»     на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню поліції охорони в Київській області на 

складання проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 8 Березня, 23 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 8, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 16, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПМП «Діабаз» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(розміщення господарського двору) в м. Ірпінь, вул. Соборна, 152 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПМП «Діабаз» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (розміщення господарського двору) в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 152». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - , «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській міській 

раді на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу кооперативу «Будівельний» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Багірова 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу кооперативу 

«Будівельний» на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Багірова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Ковальчуку В.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Ново-Оскольська, 13-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 

гр. Ковальчуку В.В. та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 13-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

87. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Притулі Ю.Г. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Котляревського, 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Притулі Ю.Г. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Котляревського, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

88. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Шкуренку М.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Чехова, 16-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Шкуренку М.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

89. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Бовтун Т.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 74 

Стрілецької дивізії, 35/4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Бовтун Т.М. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 35/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Омельченку М.П. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 87 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 17, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

91. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Черноусовій Л.Г. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Лугова, 12-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Черноусовій Л.Г. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 12-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

92. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Голубцову О.Д. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Пісочна, 11-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Голубцову О.Д. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пісочна, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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93. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Будніку С.А. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Вериківського, 6 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Будніку С.А. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

94. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Андрейку І.К. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Чехова, 6 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Андрейку І.К. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Чехова, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

95. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Курявій М.Г. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Українська, 1-к 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Курявій М.Г. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

96. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Погорілій Г.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Київська, 7 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Погорілій Г.М. та передачу земельної ділянки у 
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власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

97. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Сороці Т.А. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Донецька, 26 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Сороці Т.А. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Донецька, 26». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

98. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Кавалер К.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Героїв, 46-д 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 

гр. Кавалер К.В. та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Героїв, 46-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

99. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Вергалюк Т.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/50 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 

гр. Вергалюк Т.В. та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/50». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Яшановій Н.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул.  Мінеральна, 35 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Яшановій Н.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул.  

Мінеральна, 35». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Геєць В.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул.  Українська, 82-б/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Геєць В.М. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул.  Українська, 82-

б/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Климчуку С.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул.  Ветеранів Афганістану, 18/7 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Климчуку С.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул.  

Ветеранів Афганістану, 18/7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Бондаренку С.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул.  Тищенка, 19-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Бондаренку С.П. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул.  

Тищенка, 19-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Ахмедовій Т.А. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 
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м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-м 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Ахмедовій Т.А. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Рику А.І. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Ветеранів Афганістану, 18/17 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Рику А.І. та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ветеранів 

Афганістану, 18/17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Дриганту С.Л. та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул.  Северинівська, 67 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 

гр. Дриганту С.Л. та передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул.  Северинівська, 67». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянам Тимошенку С.В. та Тимошенко О.І. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Тимошенку С.В. 

та Тимошенко О.І. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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108. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянам Хатнюк С.П., Нарижній Т.Г., Копиріну В.П. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. 2 Український, 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Хатнюк С.П., 

Нарижній Т.Г., Копиріну В.П. для будівництва і обслуговування 

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

2 Український, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Халаїм Л.О. для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Халаїм Л.О. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Макаренка, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

110. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Остапенку О.І. для будівництва і обслуговування 

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

Озерна, 57 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Остапенку О.І. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 57». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

111. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) гр. Музиченко Т.О. для будівництва і обслуговування 

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

Достоєвського, 10 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Музиченко Т.О. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Достоєвського, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Шерстюк Н.С. для будівництва і обслуговування 

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

Громадянська, 22 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шерстюк Н.С. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Громадянська, 22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Гордієнку П.В. для будівництва і обслуговування 

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

Лермонтова, 30 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гордієнку П.В. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 30». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

114. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мацишину Д.А. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мацишину Д.А. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 78-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

115. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Братікову О.Б. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Франка, 4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Братікову О.Б. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, провул. Франка, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

116. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Молчановій В.Л. для будівництва і обслуговування 

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

Ломоносова, 24-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Молчановій В.Л. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 24-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

117. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Йовенко Л.Г. для будівництва і обслуговування 

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

Ломоносова, 61 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Йовенко Л.Г. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 61». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

118. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Коваленко Н.О.   для будівництва і обслуговування 

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

Соборна, 153 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваленко Н.О.   для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 153». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

119. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Сінгаєвській Л.Ю.    для будівництва і обслуговування 

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

Вериківського, 31 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сінгаєвській Л.Ю.    для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 31». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

120. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Богородовій Т.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 10 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Богородовій Т.І. 
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технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Єрощенка, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

121. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Іщенку Д.А. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 21 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Іщенку Д.А. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 21». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянам Оверчук М.Ф. та Оверчук О.І. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 15-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Оверчук М.Ф. та 

Оверчук О.І. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 15-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123. СЛУХАЛИ: Про затвердження садівницькому товариству «Ірпінь» Міністерства 

економіки України технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки у власність для загального користування на території 

Ірпінської міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження садівницькому 

товариству «Ірпінь» Міністерства економіки України технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність для 



 

48 

загального користування на території Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Магеру М.І. у власність земельної ділянки для ведення 

садівництва  в м. Ірпінь, с/т «Ветеран», вул. 1 Садова, 61 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Магеру М.І. у 

власність земельної ділянки для ведення садівництва  в м. Ірпінь, с/т 

«Ветеран», вул. 1 Садова, 61». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

125. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Кульбіді А.Ю. у власність земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 48 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Кульбіді А.Ю. у 

власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

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

Полтавська, 48». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

126. СЛУХАЛИ: Про передачу громадянам Вавровському В.Б. та Вавровському О.В. у 

спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Гуцала, 22 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

Не брав участь у голосуванні Молчанов В. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу громадянам 

Вавровському В.Б. та Вавровському О.В. у спільну сумісну власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гуцала, 22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

127. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Іосько Г.Й. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 25 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Іосько Г.Й. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 

Северинівська, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

128. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Хамад С.І. у власність земельної ділянки для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 39-м 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Хамад С.І. у власність 

земельної ділянки для будівництва і  обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 

39-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Юшаєвій А.М. у власність земельної ділянки для 

індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь, вул. Тиха, 9 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Юшаєвій А.М. у 

власність земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва в 

м. Ірпінь, вул. Тиха, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

130. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Жовніренко О.Г. у власність земельної ділянки для 

індивідуального дачного будівництва в м. Ірпінь, вул. Соборна, 183-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Жовніренко О.Г. у 

власність земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 183-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

131. СЛУХАЛИ: Про надання Комунальному закладу «Центральний міський стадіон» 

Ірпінської міської ради в постійне користування земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 183-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання Комунальному закладу 

«Центральний міський стадіон» Ірпінської міської ради в постійне 
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користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту в м. Ірпінь, вул. Соборна, 183-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

132. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою та надання в постійне 

користування КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради земельних 

ділянок згідно додатків 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проектів 

землеустрою та надання в постійне користування КП «Ірпіньзеленбуд» 

Ірпінської міської ради земельних ділянок згідно додатків». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

133. СЛУХАЛИ: Про надання в постійне користування КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської 

міської ради земельної ділянки «парк Правика» в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання в постійне користування 

КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради земельної ділянки «парк 

Правика» в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

134. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Зіомко Г.К. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 139 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Зіомко Г.К. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 139». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

135. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Строїчу В.І. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 

змінюється з індивідуального садівництва на будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, садівницьке товариство «Світанок» 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Строїчу В.І. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, садівницьке товариство 

«Світанок»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

136. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Крицькому О.В. та Крицькому 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 м. Ірпінь, вул. Нігояна, 16 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Крицькому О.В. та Крицькому 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 м. Ірпінь, вул. Нігояна, 16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

137. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Нелюбіну Л.П. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 4-е 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Нелюбіну Л.П. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 4-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

138. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на будівництво і обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту (будівництво льодової арени) в м. 
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Ірпінь, вул. Північна, 79-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Ірпінської 

міської ради, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку на будівництво і 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту (будівництво 

льодової арени) в м. Ірпінь, вул. Північна, 79-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

139. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності Ірпінської міської ради, цільове 

призначення якої змінюється з будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування на будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування на будівництво і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 74 

Стрілецької дивізії, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

140. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.12.2011р. 

№1567-24-VІ «Про затвердження проекту відведення та передачу у 

власність земельної ділянки гр. Волосовському Олегу Вадимовичу для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Ірпінь, вул. Зарічна, 9» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 29.12.2011р. №1567-24-VІ «Про затвердження проекту 

відведення та передачу у власність земельної ділянки гр. Волосовському 

Олегу Вадимовичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Зарічна, 9»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Залишив засідання Миронюк Ю. М. 

Загальний склад депутатів – 25. 
 

 

141. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 21.01.2016р. 
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№418-7-VІІ «Про дозвіл гр. Воскобойник О.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 73 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 21.01.2016р. №418-7-VІІ «Про дозвіл гр. Воскобойник 

О.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Соборна, 73 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

142. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016р. 

№1616-24-VІІ «Про надання дозволу Ірпінській міській раді на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Ірпінь, 

вул. Курортна, 9» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 17.11.2016р. №1616-24-VІІ «Про надання дозволу 

Ірпінській міській раді на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Ірпінь, вул. Курортна, 9»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

143. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016р. 

№1623-24-VІІ «Про надання дозволу гр. Милосердовій В.Д. 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,66-ж» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 17.11.2016р. №1623-24-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Милосердовій В.Д. 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,66-ж»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

144. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016р. 

№1428-23-VІІ «Про надання дозволу гр. Гончару І.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Покровська, 22» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 20.10.2016р. №1428-23-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Гончару 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. 

Покровська, 22»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

145. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 21.01.2016 року 

№441-7-VІІ «Про дозвіл гр. Мячину А.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, 

вул. 6-та Лінія, 6-г для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 21.01.2016 року №441-7-VІІ «Про дозвіл гр. Мячину 

А.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 6-г для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

146. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 року 

№1430-23-VІІ «Про надання дозволу гр. Братікову В.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. І.Франка, 4» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 20.10.2016 року №1430-23-VІІ «Про надання дозволу гр. 

Братікову В.О. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

І.Франка, 4»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

147. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016 року 

№1761-26-VІІ «Про передачу в постійне користування КП 

«Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради земельних ділянок згідно 
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додатку» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 22.12.2016 року №1761-26-VІІ «Про передачу в постійне 

користування КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради земельних 

ділянок згідно додатку»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

148. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Мартинюку В.І. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

будівництва СТО та автомагазину) в м. Ірпінь, вул. Соборна, 195-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Мартинюку В.І. 

договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для будівництва СТО та автомагазину) в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 195-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

149. СЛУХАЛИ: Про поновлення ФОП Яковенку С.Я. договору оренди земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ФОП Яковенку С.Я. 

договору оренди земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 1-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

150. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Лубській І.Г. на розміщення та 

обслуговування торговельного павільйону та літнього майданчику в м. 

Ірпінь, вул. О.Кошового (біля садиби №12) 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Лубській І.Г. 

на розміщення та обслуговування торговельного павільйону та літнього 

майданчику в м. Ірпінь, вул. О.Кошового (біля садиби №12)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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151. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПП «Деліція» на розміщення тимчасової споруди-

торговельний павільйон зблокований з автобусною зупинкою в м. Ірпінь, 

вул. Університетська (район парку «Центральний»)   
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 0, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 24, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

152. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПП «Деліція» на розміщення тимчасової споруди-

торговельний павільйон та літній майданчик в м. Ірпінь, вул. 

Університетська (на розі з провулком Українським) 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 1, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 21, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

153. СЛУХАЛИ: Про припинення гр. Дівульській Л.В. дії договору оренди земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 39-м 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення гр. Дівульській Л.В. дії 

договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 39-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

154. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору оренди та передачу у власність земельної 

ділянки гр. Великій Т.В. в м. Ірпінь, вул. Університетська, 11-ж 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору оренди та 

передачу у власність земельної ділянки гр. Великій Т.В. в м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 11-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

155. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту ФОП 

Журавлю Є.К. в м. Ірпінь, вул. Северинівська (біля вул. 10-Лінія) 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору 

особистого строкового сервітуту ФОП Журавлю Є.К. в м. Ірпінь, вул. 

Северинівська (біля вул. 10-Лінія)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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156. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Шевченка Р.М. щодо передачі земельної ділянки в 

оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, 

по вулиці Центральній 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Шевченка Р.М. 

щодо передачі земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, по вулиці Центральній». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

157. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Марченко З.Д. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь по вулиці Толстого, біля 

садиби № 17 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Марченко З.Д. про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь по вулиці 

Толстого, біля садиби № 17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

158. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Кифорук Н.Ф. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування 

на умовах оренди для встановлення металевого гаражу в м. Ірпінь, по 

вул. Соборній, біля будинку №109 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Кифорук Н.Ф. 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для 

встановлення металевого гаражу в м. Ірпінь, по вул. Соборній, біля 

будинку №109». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

159. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Правика В.А. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування 

на умовах оренди для встановлення металевого гаражу в м. Ірпінь по вул. 

Соборній, біля будинку № 107 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Правика В.А. про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для встановлення 

металевого гаражу в м. Ірпінь по вул. Соборній, біля будинку № 107». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

160. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Мельника М.С. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди для будівництва і обслуговування 

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

Зелена, 2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Мельника М.С. 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Зелена, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

161. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Ірпінь, 

згідно додатку №1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

162. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Гарашка В.П. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь по вулиці Північній, біля будинку №79-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Гарашка В.П. 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь по вулиці Північній, біля будинку №79-б». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

163. СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Корній Н.І. у власність земельної ділянки для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 50-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Корній Н.І. у 

власність земельної ділянки для будівництва і  обслуговування 

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

Вериківського, 50-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

164. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016 р. 

№1714-26-VII «Про облік та безоплатну передачу з комунальної 

власності територіальної громади міста Ірпінь фактичних витрат по 

капітальним видаткам проведені за рахунок коштів міського бюджету» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 22.12.2016 р. №1714-26-VII «Про облік та 

безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади 

міста Ірпінь фактичних витрат по капітальним видаткам проведені за 

рахунок коштів міського бюджету»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

165. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про загальний відділ виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження положення про 

загальний відділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

166. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Нелюбіну Л.П. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 4-д 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Нелюбіну Л.П. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
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власності, цільове призначення якої змінюється з будівництво і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 4-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

167. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пасічнику В.П. на розміщення та 

обслуговування окремої вхідної групи до будинку № 13 по вул. 

Грибоєдова в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Пасічнику В.П. 

на розміщення та обслуговування окремої вхідної групи до будинку № 13 

по вул. Грибоєдова в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

168. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію юридичної особи-Комунальне підприємство 

«Ірпінське земельно-кадастрове бюро» Ірпінської міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про реорганізацію юридичної особи-

Комунальне підприємство «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» 

Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

169. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради №3246-44-VІ від 

25.04.2013 р. 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради №3246-44-VІ від 25.04.2013 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

170. СЛУХАЛИ: Про розробку детального плану території кварталу міста Ірпінь в межах 

вулиць 11-лінія, Ломоносова та Лугова 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Не брав участь у голосуванні Молчанов В. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розробку детального плану 

території кварталу міста Ірпінь в межах вулиць 11-лінія, Ломоносова та 

Лугова». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

171. СЛУХАЛИ: Про надання пільг по сплаті земельного податку в м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24,  «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не брав участь у голосуванні Молчанов В. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання пільг по сплаті 

земельного податку в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

172. СЛУХАЛИ: Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження оновленого складу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

173. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-

2020 рр. та затвердження «Положення про порядок відшкодування 

витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення міста 

Ірпеня та селищ залізничним транспортом» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр. та затвердження 

«Положення про порядок відшкодування витрат за безкоштовне 

перевезення пільгових категорій населення міста Ірпеня та селищ 

залізничним транспортом»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

174. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік 

та основних напрямків розвитку на 2018-2019 роки 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік та основних напрямків 

розвитку на 2018-2019 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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175. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Демченко В.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та водовідведення, мереж теплопостачання 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Демченко В.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

водовідведення, мереж теплопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

176. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу будівлі Ірпінського міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги Амбулаторія №1 по вул. З.Алієвої, 61/1 в м. 

Ірпінь з балансу КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» на баланс 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатну передачу будівлі 

Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги 

Амбулаторія №1 по вул. З.Алієвої, 61/1 в м. Ірпінь з балансу КЗ 

«Ірпінська центральна міська лікарня» на баланс виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

177. СЛУХАЛИ: Про визнання такими, що втратили чинність містобудівні умови і 

обмеження видані на об’єкт: «Перепрофілювання Ірпінського 

виправного центру (№132) в смт.Коцюбинське, Київської області в 

слідчий ізолятор» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання такими, що втратили 

чинність містобудівні умови і обмеження видані на об’єкт: 

«Перепрофілювання Ірпінського виправного центру (№132) в 

смт.Коцюбинське, Київської області в слідчий ізолятор»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную закрити двадцять восьму сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 

 

ВИРІШИЛИ: закрити двадцять восьму сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 



 

63 

 

 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


