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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

30 березня  2017 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 31 депутат 

 

Відсутні:  

1.  Бідула Л. М.  

2.  Вишняков І. А. 

3.  Лобода Н. В. 

4.  Чайка Г. Г. 

5.  Шевченко М. І.  

 

 

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” – 30,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

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

2018 роки 

 Доповідач: Тумасов А.П.- головний лікар  

КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» 
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3.  Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр 

 Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління  

праці та соціального захисту населення 

4.  Про передачу будівельних матеріалів 

 Доповідач: Глужанець Х.К.- начальник відділу обліку та звітності 

5.  Про розгляд звернення замовника будівництва Оверка І.І. щодо пайового внеску в 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

 Доповідач: Глужанець Х.К.- начальник відділу обліку та звітності 

a.  Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

6.  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» 

 Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

7.  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 

8.  Про внесення змін в місцеву «Програму запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру чи терористичних проявів у місті 

Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2015-2016 роки на 2016-2020 

роки» 

 Питання управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

9.  Про надання дозволу Комунальному підприємству "Управління житлово-

комунального господарства "Ірпінь" на передачу будівлі за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Пушкінська, 53 

10.  Про ліквідацію Редакції Ірпінського міського радіомовлення 

11.  Про надання дозволу Комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на передачу 

розподільчого пункту води та резервуару для води, розміщених за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Стельмаха, 9 

12.  Про продовження договорів оренди комунального майна 

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

надання в оренду комунального майна  

14.  Про надання дозволу на передачу будівлі котельні, що знаходиться за адресою:   

м.Ірпінь, вул. Стельмаха, 9 

15.  Про надання дозволу Комунальному підприємству "Управління житлово-

комунального господарства "Ірпінь" на передачу ігрового дитячого майданчику 

16.  Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 15.09.2016 №1260-21-

VІІ «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь 

машини для ручного нанесення дорожньої розмітки марки Line Lazer III 3900» 

17.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь 

будівельних матеріалів для ремонту ігрової кімнати в Ірпінській дитячій міській 

лікарні 

18.  Про надання пільг щодо орендної плати за оренду об’єктів комунальної власності 

19.  Про надання дозволу на передачу приміщення, що знаходиться за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 119 

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

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

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

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

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

м. Ірпінь 

 Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

22.  Про надання гр. Біленькому В.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання 

23.  Про надання гр. Обіход Д.А. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

 Питання відділу земельних ресурсів 

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

24.  Про затвердження положення про узгоджувальну комісію для вирішення земельних 

спорів та затвердження складу узгоджувальної комісії 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

25.  Про надання дозволу громадянам Остапчуку А.Г. та Тучак Н.Г. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 2 

26.  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 

27.  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 

28.  Про надання дозволу гр. Будняк Н.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. І Північний 

тупик, 4-б 

29.  Про надання дозволу гр. Усмановій Н.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. Ф. 

Кричевського, 24 

30.  Про надання дозволу гр. Сидоруку Ю.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. Ф. 

Кричевського, 22 

31.  Про надання дозволу гр. Бойченко 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, вул. Львівська, 12-с 

32.  Про надання дозволу гр. Романчуку Г.К. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 27-а 

33.  Про надання дозволу гр. Пархоменку О.О. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в   м. Ірпінь, вул. Лисенка, 31-а 

34.  Про надання дозволу гр. Драгану Є.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в   

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/182 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, пров. І Український, 

5-б 

36.  Про надання дозволу гр. Поліщук Є.Б. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в   

м. Ірпінь, вул. Університетська, 46 

37.  Про надання дозволу гр. Сорочуку Р.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. Северинівська, 

39 

38.  Про надання дозволу гр. Кирієнку С.А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Університетська, 63-б 

39.  Про надання дозволу гр. Короховій Н.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. Степанівська, 

23-а 

40.  Про надання дозволу гр. Савченку В.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. Мечнікова, 116 

41.  Про надання дозволу гр. Сагайдак А.С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в   

м. Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 18-к 

42.  Про надання дозволу гр. Сергієнко І.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в   

м. Ірпінь, вул. Українська, 7-с 

43.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської 

ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки для загального користування (облаштування дитячого майданчику) 

в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 7 

44.  Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської 

ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування земельної ділянки для загального користування 

(облаштування дитячого майданчику) в м. Ірпінь по вул. Чехова (біля будинку № 4-н) 

45.  Про надання дозволу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. 

Стельмаха, 9 

46.  Про надання дозволу комунальному підприємству «Служба захисту та лікування 

тварин» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги (ветеринарна діяльність) в м. Ірпінь, вул. 

Пушкінська, 53 

47.  Про надання дозволу публічному акціонерному товариству «Ірпіньмаш» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Садова, 67 
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48.  Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Виговського, 9-а 

49.  Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 26 

50.  Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 121 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ  

ЩОДО ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

51.  Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти на землі загального користування (для 

облаштування скверу дитячого) в м. Ірпінь, вул. Паламарчука, 47   

52.  Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі загального 

користування (облаштування зони відпочинку та дитячого майданчику) в м. Ірпінь, 

вул. Давидчука, 73-в 

53.  Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі загального 

користування (облаштування зони відпочинку та дитячого майданчику) в м.Ірпінь, 

вул. Давидчука 73-в 

54.  Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (для облаштування скверу 

дитячого) на землі для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в м. 

Ірпінь, вул. Ломоносова   

55.  Про надання дозволу Ірпінський міський раді на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури на землі для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

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

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, провул. 1 Український, 26 

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

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

58.  Про надання дозволу гр. Філончуку В.К. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Висока, 10-а 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

59.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Денисенко М.П. та передачу земельної 

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

Полтавська, 64/47 

60.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Феєру О.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 41-е 

61.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Роспотнюку Л.Л. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Білокур, 1-ж 

62.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Нелюбіну Л.П. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 27-б 

63.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Халаїм Л.О. та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Макаренка, 1 

64.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Костів Л.П. та передачу земельної 

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

Полтавська, 62-б 

65.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Прокопенко О.В. та передачу земельної 

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

Пушкінська, 35-в 

66.  Про затвердження Релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви парафії Святої 

Терези від Дитяти Ісуса проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва і обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій в м. Ірпінь, вул. Троїцька, 38 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

ТА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

67.  Про затвердження гр. Ковальчук О.В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництву і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 79/1  

68.  Про затвердження громадянам Головань Н.Л., Ворокосову Є.К., Баулі А.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

ділянки для будівництву і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ватутіна, 16  

69.  Про затвердження гр. Мороз С.В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 151-а  

70.  Про затвердження гр. Привалову В.І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гончара, 17  

71.  Про затвердження громадянам Лисенко С.В. та Полосу О.В. технічної документації із 

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

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 72  

72.  Про затвердження гр. Шовкопляс Л.М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Поповича, 11 

73.  Про затвердження гр. Вільку Г.В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 24/1 
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74.  Про затвердження гр. Легусь Н.О. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Київський, 15-а 

75.  Про затвердження гр. Варзі П.І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Київський, 15 

76.  Про затвердження громадянам Трушковській Т.В. та Трушковському С.А. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в спільну сумісну власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 19-а 

77.  Про затвердження гр. Кудіній Е.Б. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 88-а 

78.  Про затвердження гр. Чувашину Ю.В. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 33 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

79.  Про передачу гр. Безверхній Н.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

Тургенівська, 96-б 

80.  Про передачу гр. Колесник М.Д. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

Білокур, 1 

81.  Про передачу громадянам Люльченку Б.М. та Лариній Г.А. у спільну сумісну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. М. Будника, 11 

82.  Про передачу гр. Кіреєвій Н.В. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

Озерна, 45 

83.  Про передачу гр. Павленку Д.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

Українська, 56/20 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО  

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

84.  Про затвердження гр. Руденку М.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Героїв, 10-в 

85.  Про затвердження громадянам Половій М.Д. та Половому М.М. проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове 

призначення якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 26-б 

86.  Про затвердження гр. Захарчуку В.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Кошового, 4 

87.  Про затвердження гр. Кривенку А.В. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з 

ведення особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Кошового, 4 

88.  Про затвердження гр. Шмаленюку О.М проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки яка перебуває в користуванні на умовах оренди, цільове 

призначення якої змінюється з ведення городництва на будівництво і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Незалежності, 7 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

89.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.01.2015р. №4643-66-VІ 

«Про дозвіл гр. Ромоданову А.С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Толстого, 10 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

90.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 21.01.2016р. №419-7-VІІ 

«Про дозвіл гр. Чирко Н.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Північна, 81 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

91.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 21.01.2016р. №420-7-VІІ 

«Про дозвіл гр. Глазенко В.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 44 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

92.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.01.2015р. № 4638-66-VІ 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

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

53-г» 

93.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 29.01.2015 року № 4635-66-

VІ «Про надання дозволу гр. Агарковій Л.С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 32-г 

94.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 року № 1408-23-

VІІ «Про надання військовій частині 3027 Національної гвардії України дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС в  

м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-а» 

 ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ 

95.  Про надання дозволу ПП «Деліція» на розміщення тимчасової споруди – 

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

Університетська (район парку Центральний) 

96.  Про надання дозволу ПП «Деліція» на розміщення тимчасової споруди – 

торгівельний павільйон та літній майданчик  в м. Ірпінь, вул. Університетська (на 

розі з провулком Українським)   

97.  Про надання дозволу гр. Пєшому В.А. на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Університетська 

98.  Про надання дозволу ФОП Ляхович Н.М. на розміщення тимчасової споруди – 

торговельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Соборна, 120-а 

 ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ 

99.  Про надання гр. Блбулян Т.В. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-м 
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 ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ 

100.  Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної громади 

Ірпінської міської ради земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності 

громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. 

Варшавська, 114-е 

101.  Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної громади 

Ірпінської міської ради земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності 

громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. 

Варшавська, 114-г 

102.  Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної громади 

Ірпінської міської ради земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності 

громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. 

Варшавська, 114-е 

103.  Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної громади 

Ірпінської міської ради земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності 

громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. 

Варшавська, 114-г 

104.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр. Мацелюх Н.П. в м. Ірпінь, вул. 9-
та Лінія, 17-а  

105.  Про припинення ТОВ «СервісземПроект» дії договору оренди земельної ділянки в  

м. Ірпінь, на розі вул. Гостомельське шосе та вул. 11 Лінія 

106.  Про розгляд заяви гр. Свинціцької Н.Я. 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. Лугова, 10 

107.  Про розгляд заяви гр. Пилипенка О.А. щодо викупу земельної ділянки для 

обслуговування павільйону по ремонту взуття в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора 

Антонова 

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

землеустрою щодо відведення земельних у власність в м. Ірпінь, згідно додатку №1 

109.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в користуванні на умовах оренди, цільове призначення якої змінюється із 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств (обслуговування виробничої бази) на для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площею 0,1217 

га в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25 

110.  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”-30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

Карплюк В. А. – міський голова: 
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Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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”-27, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 

  
 

Запитів не надходило. 
 

2.  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”- 29, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Місцевої 

комплексної програми «Місцеві стимули» на 2016-2018 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-

2020 рр. 
 

  Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління  праці та соціального 

захисту населення 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про передачу будівельних матеріалів 
 

  Доповідач: Глужанець Х.К.- начальник відділу обліку та звітності 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу будівельних 

матеріалів». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Глужанець Х.К.- начальник відділу обліку та звітності 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовника 

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

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  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”- 28, «ПРОТИ» - 3, «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 
 

7.  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”- 28, «ПРОТИ» - 0, «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 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в місцеву «Програму запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру чи 

терористичних проявів у місті Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2015-2016 роки на 2016-2020 роки» 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в місцеву 

«Програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного 
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та техногенного характеру чи терористичних проявів у місті Ірпінь та 

селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2015-2016 роки на 2016-

2020 роки»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному підприємству "Управління 

житлово-комунального господарства "Ірпінь" на передачу будівлі за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 53 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Комунальному 

підприємству "Управління житлово-комунального господарства "Ірпінь" 

на передачу будівлі за адресою: м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 53». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Редакції Ірпінського міського радіомовлення 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про ліквідацію Редакції Ірпінського 

міського радіомовлення». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на 

передачу розподільчого пункту води та резервуару для води, розміщених 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Комунальному 

підприємству «Ірпіньводоканал» на передачу розподільчого пункту води 

та резервуару для води, розміщених за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Стельмаха, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про продовження договорів оренди комунального майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продовження договорів оренди 

комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

питань про надання в оренду комунального майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколів 

засідання конкурсної комісії з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу будівлі котельні, що знаходиться за 

адресою:   м.Ірпінь, вул. Стельмаха, 9 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

будівлі котельні, що знаходиться за адресою:   м.Ірпінь, вул. Стельмаха, 

9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Комунальному підприємству "Управління 

житлово-комунального господарства "Ірпінь" на передачу ігрового 

дитячого майданчику 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Комунальному 

підприємству "Управління житлово-комунального господарства "Ірпінь" 

на передачу ігрового дитячого майданчику». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

16.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 

15.09.2016 №1260-21-VІІ «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Ірпінь машини для ручного нанесення 

дорожньої розмітки марки Line Lazer III 3900» 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії 

Ірпінської міської ради від 15.09.2016 №1260-21-VІІ «Про прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь машини для 

ручного нанесення дорожньої розмітки марки Line Lazer III 3900»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. 

Ірпінь будівельних матеріалів для ремонту ігрової кімнати в Ірпінській 

дитячій міській лікарні 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Ірпінь будівельних матеріалів для 

ремонту ігрової кімнати в Ірпінській дитячій міській лікарні». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про надання пільг щодо орендної плати за оренду об’єктів комунальної 

власності 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 32, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання пільг щодо орендної 

плати за оренду об’єктів комунальної власності». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу приміщення, що знаходиться за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, 119 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  інфраструктурного 

розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 29, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на передачу 

приміщення, що знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, 

119». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  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» 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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 
 

21.  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”- 27, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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. 

Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Біленькому В.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж електропостачання 
 

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

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Біленькому В.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Обіход Д.А. 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”- 29, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Обіход Д.А. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про узгоджувальну комісію для вирішення 

земельних спорів та затвердження складу узгоджувальної комісії 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження положення про 

узгоджувальну комісію для вирішення земельних спорів та затвердження 

складу узгоджувальної комісії». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу громадянам Остапчуку А.Г. та Тучак Н.Г. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу громадянам 

Остапчуку А.Г. та Тучак Н.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Черкай 

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

вул. Тургенівська, 61». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Будняк Н.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. І Північний тупик, 4-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 17, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 8, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Усмановій Н.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. Ф. Кричевського, 24 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 10, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 9, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 11 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сидоруку Ю.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. Ф. Кричевського, 22 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 11, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 12, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бойченко 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, вул. Львівська, 12-с 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 13, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 11, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Романчуку Г.К. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 27-а 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Романчуку 

Г.К. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лисенка, 27-

а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пархоменку О.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в   м. Ірпінь, вул. Лисенка, 31-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 9, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 16, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Драгану Є.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в   м. Ірпінь, вул. Полтавська, 

64/182 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Драгану 

Є.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Полтавська, 64/182». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Васєкіній О.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, пров. І Український, 5-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Васєкіній 

О.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, пров. І 

Український, 5-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Поліщук Є.Б. на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в   м. Ірпінь, вул. Університетська, 

46 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Поліщук 

Є.Б. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Університетська, 46». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сорочуку Р.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. Северинівська, 39 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сорочуку 

Р.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. 

Северинівська, 39». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кирієнку С.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Університетська, 63-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кирієнку 

С.А. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Університетська, 63-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Пішов з засідання Денисенко Ю. О. 

Загальний склад депутатів – 30. 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Короховій Н.В. 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. Степанівська, 23-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Короховій 

Н.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. Степанівська, 

23-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Савченку В.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. Мечнікова, 116 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Савченку 

В.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. Мечнікова, 

116». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сагайдак А.С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в   м. Ірпінь, вул. Сім’ї 

Шкарівських, 18-к 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сагайдак 

А.С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Сім’ї Шкарівських, 18-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сергієнко І.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в   м. Ірпінь, вул. Українська, 7-с 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 12, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 16, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки для загального 

користування (облаштування дитячого майданчику) в м. Ірпінь, вул. 

Грибоєдова, 7 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки для загального користування 

(облаштування дитячого майданчику) в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування земельної ділянки 

для загального користування (облаштування дитячого майданчику) в м. 

Ірпінь по вул. Чехова (біля будинку № 4-н) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування земельної ділянки для загального користування 

(облаштування дитячого майданчику) в м. Ірпінь по вул. Чехова (біля 

будинку № 4-н)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. 

Стельмаха, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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46.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Служба захисту та 

лікування тварин» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва 

та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги (ветеринарна діяльність) в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 53 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Служба захисту та лікування тварин» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги (ветеринарна діяльність) в м. 

Ірпінь, вул. Пушкінська, 53». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу публічному акціонерному товариству «Ірпіньмаш» 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Ірпінь, вул. Садова, 67 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу публічному 

акціонерному товариству «Ірпіньмаш» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Садова, 67». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в 

м. Ірпінь, вул. Виговського, 9-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Виговського, 9-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в 

м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 26 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 26». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 121 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу комунальному 

підприємству «Ірпіньводоканал» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 

121». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на землі 

загального користування (для облаштування скверу дитячого) в м. 

Ірпінь, вул. Паламарчука, 47   
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки з будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти на землі загального користування (для 

облаштування скверу дитячого) в м. Ірпінь, вул. Паламарчука, 47  ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 



 

25 

 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на землі загального користування (облаштування зони 

відпочинку та дитячого майданчику) в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 73-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки з будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі загального 

користування (облаштування зони відпочинку та дитячого майданчику) в 

м. Ірпінь, вул. Давидчука, 73-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на землі загального користування (облаштування зони 

відпочинку та дитячого майданчику) в м.Ірпінь, вул. Давидчука 73-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки з будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі загального 

користування (облаштування зони відпочинку та дитячого майданчику) в 

м.Ірпінь, вул. Давидчука 73-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (для 

облаштування скверу дитячого) на землі для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь, вул. Ломоносова   
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки з будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (для облаштування скверу дитячого) на землі 

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в м. Ірпінь, 
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вул. Ломоносова  ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Ірпінський міський раді на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 

якої змінюється з розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури на землі для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в 

м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінський 

міський раді на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури на землі для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

провул. 1 Український, 26 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки в м. Ірпінь, провул. 1 Український, 26». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

вул. Університетська 
 

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

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

«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. Університетська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Філончуку В.К. на виготовлення технічної 

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

вул. Висока, 10-а 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Філончуку 

В.К. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Висока, 10-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Денисенко М.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/47 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Денисенко М.П. та передачу земельної ділянки у 

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

Полтавська, 64/47». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Феєру О.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Незалежності, 41-е 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Феєру О.В. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Незалежності, 41-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Роспотнюку Л.Л. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Білокур, 1-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Роспотнюку Л.Л. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Білокур, 1-ж». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Нелюбіну Л.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Тищенка, 27-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Нелюбіну Л.П. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 27-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Халаїм Л.О. та передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Макаренка, 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Халаїм Л.О. та передачу земельної ділянки у власність 

для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Макаренка, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Костів Л.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 62-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Костів Л.П. та передачу земельної ділянки у власність 

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

б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Прокопенко О.В. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 35-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Прокопенко О.В. та передачу земельної ділянки у 

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

Пушкінська, 35-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Релігійній громаді Римсько-Католицької Церкви 

парафії Святої Терези від Дитяти Ісуса проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в м. 

Ірпінь, вул. Троїцька, 38 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Релігійній 

громаді Римсько-Католицької Церкви парафії Святої Терези від Дитяти 

Ісуса проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва і обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій в м. Ірпінь, вул. Троїцька, 38». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ковальчук О.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництву і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Північна, 79/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ковальчук 

О.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність земельної ділянки для будівництву і обслуговування 

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

Північна, 79/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Головань Н.Л., Ворокосову Є.К., Баулі 

А.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництву і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Ватутіна, 16 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Головань Н.Л., Ворокосову Є.К., Баулі А.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної 

ділянки для будівництву і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ватутіна, 16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мороз С.В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 151-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мороз С.В. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 151-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Привалову В.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гончара, 17 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Привалову В.І. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гончара, 17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

71.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Лисенко С.В. та Полосу О.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у спільну сумісну 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Пушкінська, 72 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 30, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Лисенко С.В. та Полосу О.В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 72». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шовкопляс Л.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Поповича, 11 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шовкопляс 

Л.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Поповича, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Вільку Г.В. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Давидчука, 24/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Вільку Г.В. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 24/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Легусь Н.О. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, провул. Київський, 15-а 
 

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



 

32 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Легусь Н.О. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Київський, 15-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Варзі П.І. технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, провул. Київський, 15 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Варзі П.І. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Київський, 15». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Трушковській Т.В. та Трушковському 

С.А. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

в спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 19-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Трушковській Т.В. та Трушковському С.А. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу в спільну сумісну власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 19-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кудіній Е.Б. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 88-а 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кудіній Е.Б. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 88-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

78.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Чувашину Ю.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Степанівська, 33 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Чувашину 

Ю.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Степанівська, 33». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Безверхній Н.О. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 96-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Безверхній Н.О. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

96-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Колесник М.Д. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Білокур, 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Колесник М.Д. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про передачу громадянам Люльченку Б.М. та Лариній Г.А. у спільну 

сумісну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Будника, 11 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу громадянам 

Люльченку Б.М. та Лариній Г.А. у спільну сумісну власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. М. Будника, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Кіреєвій Н.В. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 45 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Кіреєвій Н.В. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 45». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Павленку Д.О. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 56/20 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Павленку Д.О. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

56/20». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Руденку М.С. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Героїв, 10-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Руденку М.С. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Героїв, 10-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Половій М.Д. та Половому М.М. проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 26-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Половій М.Д. та Половому М.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої 

змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 6-та Лінія, 26-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Захарчуку В.А. 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. Кошового, 4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 6, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 19, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

87. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кривенку А.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Кошового, 4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 20, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
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ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

88. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Шмаленюку О.М проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки яка перебуває в користуванні на умовах 

оренди, цільове призначення якої змінюється з ведення городництва на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь,  вул. Незалежності, 7 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Шмаленюку 

О.М проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки яка 

перебуває в користуванні на умовах оренди, цільове призначення якої 

змінюється з ведення городництва на будівництво і обслуговування 

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

Незалежності, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

89. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.01.2015р. 

№4643-66-VІ «Про дозвіл гр. Ромоданову А.С. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, 

вул. Толстого, 10 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 29.01.2015р. №4643-66-VІ «Про дозвіл гр. 

Ромоданову А.С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Толстого, 10 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 21.01.2016р. 

№419-7-VІІ «Про дозвіл гр. Чирко Н.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, 

вул. Північна, 81 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 21.01.2016р. №419-7-VІІ «Про дозвіл гр. 

Чирко Н.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Північна, 81 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

91. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 21.01.2016р. 

№420-7-VІІ «Про дозвіл гр. Глазенко В.Г. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, 

вул. Щаслива, 44 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 21.01.2016р. №420-7-VІІ «Про дозвіл гр. 

Глазенко В.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 44 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

92. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.01.2015р. № 

4638-66-VІ «Про надання дозволу гр. Маштабей В.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 53-г» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 29.01.2015р. № 4638-66-VІ «Про надання 

дозволу гр. Маштабей В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Варшавська, 53-г»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

93. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 29.01.2015 року 

№ 4635-66-VІ «Про надання дозволу гр. Агарковій Л.С. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лугова, 32-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 29.01.2015 року № 4635-66-VІ «Про надання 

дозволу гр. Агарковій Л.С. на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Лугова, 32-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

94. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 20.10.2016 року 

№ 1408-23-VІІ «Про надання військовій частині 3027 Національної 

гвардії України дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності внутрішніх військ МВС в м. Ірпінь,  

вул. 11 Лінія, 7-а» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення Ірпінської 

міської ради від 20.10.2016 року № 1408-23-VІІ «Про надання військовій 

частині 3027 Національної гвардії України дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ 

МВС в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

95. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПП «Деліція» на розміщення тимчасової споруди – 

торгівельний павільйон зблокований з автобусною зупинкою в м. Ірпінь, 

вул. Університетська (район парку Центральний) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПП «Деліція» 

на розміщення тимчасової споруди – торгівельний павільйон 

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

(район парку Центральний)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

96. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПП «Деліція» на розміщення тимчасової споруди – 

торгівельний павільйон та літній майданчик  в м. Ірпінь, вул. 

Університетська (на розі з провулком Українським)   
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 28, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПП «Деліція» 

на розміщення тимчасової споруди – торгівельний павільйон та літній 

майданчик  в м. Ірпінь, вул. Університетська (на розі з провулком 

Українським)  ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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97. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пєшому В.А. на встановлення особистого 

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

Університетська 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Пєшому 

В.А. на встановлення особистого строкового сервітуту на земельну 

ділянку в м. Ірпінь, вул. Університетська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

98. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Ляхович Н.М. на розміщення тимчасової 

споруди – торговельний павільйон в м. Ірпінь, вул. Соборна, 120-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 10, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 16, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

99. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Блбулян Т.В. земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-м 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Блбулян Т.В. 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 2-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної 

громади Ірпінської міської ради земельної ділянки, яка знаходиться в 

приватній власності громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова 

О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-е 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 1, «ПРОТИ» - 7, «УТРИМАЛИСЬ» - 18, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

101. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної 

громади Ірпінської міської ради земельної ділянки, яка знаходиться в 

приватній власності громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова 

О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-г 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 2, «ПРОТИ» - 7, «УТРИМАЛИСЬ» - 20, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

102. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної 

громади Ірпінської міської ради земельної ділянки, яка знаходиться в 

приватній власності громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова 

О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-е 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 3, «ПРОТИ» - 6, «УТРИМАЛИСЬ» - 18, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

103. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на одержання в комунальну власність територіальної 

громади Ірпінської міської ради земельної ділянки, яка знаходиться в 

приватній власності громадян Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова 

О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 0, «ПРОТИ» - 8, «УТРИМАЛИСЬ» - 17, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

104. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр. Мацелюх Н.П. в м. 

Ірпінь, вул. 9-та Лінія, 17-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки гр. Мацелюх Н.П. в м. Ірпінь, вул. 9-та Лінія, 17-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105. СЛУХАЛИ: Про припинення ТОВ «СервісземПроект» дії договору оренди земельної 

ділянки в м. Ірпінь, на розі вул. Гостомельське шосе та вул. 11 Лінія 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення ТОВ 

«СервісземПроект» дії договору оренди земельної ділянки в  

м. Ірпінь, на розі вул. Гостомельське шосе та вул. 11 Лінія». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Свинціцької Н.Я. 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. 
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Лугова, 10 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Свинціцької 

Н.Я. 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. Лугова, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Пилипенка О.А. щодо викупу земельної ділянки 

для обслуговування павільйону по ремонту взуття в м. Ірпінь по вул. 

Авіаконструктора Антонова 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Пилипенка 

О.А. щодо викупу земельної ділянки для обслуговування павільйону по 

ремонту взуття в м. Ірпінь по вул. Авіаконструктора Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

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

додатку №1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян про 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних у власність в м. Ірпінь, згідно додатку №1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка перебуває в користуванні на умовах оренди, цільове 

призначення якої змінюється із для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств (обслуговування виробничої бази) на для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 

площею 0,1217 га в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка перебуває в 

користуванні на умовах оренди, цільове призначення якої змінюється із 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

(обслуговування виробничої бази) на для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, площею 0,1217 га в м. Ірпінь, 

вул. Тургенівська, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную закрити тридцяту сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

ВИРІШИЛИ: закрити тридцяту сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 31, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

 

 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


