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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

27 квітня  2017 р.                                           м. Ірпінь 

 
Загальний склад ради: 36 депутатів 

 
Зареєструвались на початок засідання: 26 депутатів 

 

 

Відсутні:  

1.  Бурчак О. В. 

2.  Вишняков І.А. 

3.  Кобринець А.В. 

4.  Лобода Н. В. 

5.  Маркушин О. Г. 

6.  Мельничук Б. О.  

7.  Миронюк Ю.М. 

8.  Панасюк І. В.  

9.  Плешко М. В.  

10.  Чайка Г. Г.  

 

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

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

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

інформації. 

                  

    Головує на сесії секретар Ірпінської міської ради  Денисенко Юрій Олександрович. 

              

       Лічильна комісія:       Страховський Андрій Андрійович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                             Куценко Святослав Вікторович . 

                                                                                                                         

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 19,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

     «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6, 

     Не брав участь у голосуванні Нелюбин В. Л.  
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про схвалення та затвердження договору про співпрацю між Ірпінською міською 

радою та Національною cпілкою письменників України 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

3.  Про розгляд електронної петиції щодо будівництва підземного переїзду залізничних 

колій 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

4.  Про затвердження структури управління освіти і науки Ірпінської міської ради  

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  Про заборону пересувних цирків, які використовують у своїй діяльності тварин 

 Доповідач: Мурга І.В.- начальник КП «Служба захисту та лікування тварин» 

6.  Про делегування представників від м. Ірпінь до госпітальної ради Бородянського 

госпітального округу 

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

7.  Про закріплення юридичної адреси за КЗ «Ірпінський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області 

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

8.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення м. Ірпеня та селищ Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Ірпінської 

міської ради від 27.06.2013 року №3304-45-VІ  

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

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

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

напрямків розвитку на 2018-2019 роки 

 Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

10.  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 

11.  Про внесення змін до штатної чисельності Ірпінської міської бібліотечної системи 

відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради 

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

12.  Про визначення громадських місць м. Ірпеня, де забороняється тютюнопаління 

 Доповідач: Вовк В.А.- начальник КП «Муніципальна варта» 

13.  Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та 

іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках, на електроопорах та 

інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь 

 Доповідач: Скрипник С.Ф.- начальник КП "УЖКГ"Ірпінь" 

14.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 року №2008-28-

VІІ «Про безоплатну передачу будівлі Ірпінського міського центру первинної 

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

балансу КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» на баланс виконавчого комітету 

Ірпінської міської ради» 

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

15.  Про затвердження Положення про порядок формування та затвердження списку 

присяжних та народних засідателів Ірпінського міського суду Київської області 
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 Доповідач: Залужняк О.В.- начальник юридичного відділу  

16.  Про затвердження детального плану території забудови кварталу міста Ірпінь в 

межах вулиць Українська, Соборна, Матросова та Шкарівських Сім'ї 

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

 

 

Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 

17.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 2017 

року 

18.  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» 

19.  Про затвердження Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської 

служби України в казначейському обслуговуванні установ і бюджетів м. Ірпеня 

Київської області на 2017 рік 

20.  Про внесення змін до рішення 16-ї сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 

04.07.2016 р. № 1029-16-VІІ «Про запровадження громадського бюджету м. Ірпінь» 

21.  Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських організацій  

м. Ірпінь на 2016-2020 роки 

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

 Питання управління освіти і науки  

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

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

24.  Про внесення змін до установчих документів Комунального навчального закладу 

Ірпінський науково-творчий ліцей Ірпінської міської ради Київської області, який 

знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Ірпеня 

 Питання управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

25.  Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальними 

підприємствами Ірпінської міської ради за 2016 рік 

26.  Про надання дозволу на передачу приміщень гаражів, що знаходяться за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Слов'янська  

27.  Про прийняття до комунальної власності об׳єктів нерухомого майна 

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

оренду з конкурсу 

29.  Про прийняття на баланс виконавчого комітету Ірпінської міської ради частини 

нежитлового приміщення 

30.  Про надання пільг щодо орендної плати за оренду об׳єктів комунальної власності 

31.  Про затвердження нового складу конкурсної комісії з конкурсного відбору експертів 

щодо проведення незалежної оцінки комунального майна 

32.  Про прийняття у комунальну власність об׳єктів нерухомого майна Управління освіти 

і науки Ірпінської міської ради 

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

33.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 року №2026-30-

VІІ «Про надання дозволу на передачу будівлі котельні, що знаходиться за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9» 

34.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 року №2023-30-

VІІ «Про надання дозволу Комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на 

передачу розподільчого пункту води та резервуару для води, розміщених за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9» 
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35.  Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради № 4829-67-VІ від 25 лютого 

2015р. «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь 

від забудовника Дащенко Н.С. виконаних робіт з капітального ремонту дороги по 

вул. Українська в м. Ірпінь Київської обл., як пайовий внесек в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

36.  Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

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

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

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

м. Ірпінь 

38.  Про розгляд звернення замовника будівництва ТОВ «Ірпінь-Інвест» щодо пайового 

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

39.  Про розгляд звернення замовника будівництва Страховського А.А. щодо пайового 

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

40.  Про розгляд звернення Ліневича В.В. щодо пайового внеску в розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

 Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

41.  Про надання гр. Валуєву А.О. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

42.  Про надання гр. Валуєву А.О. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

43.  Про надання гр. Долгополовій В.І. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

44.  Про надання гр. Мазепі О.Г. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

45.  Про надання гр. Петренку О.Д. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

46.  Про надання ПП «Дніпромонтаж» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання 

47.  Про надання гр. Хомі І.М. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі  

договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання 

48.  Про надання гр. Хомі І.М. 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 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

49.  Про надання дозволу гр. Томашевському 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. Ново-

Оскольська, 9-а 

50.  Про надання дозволу гр. Томашевському В.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 9-а 

51.  Про надання дозволу гр. Ющенко Н.П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/112 

52.  Про надання дозволу гр. Зарецькому Б.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. 

Авіаконструктора Антонова, 28-в 
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53.  Про надання дозволу гр. Турчиній Н.О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

6-в 

54.  Про надання дозволу гр. Пономаренку О.Ю. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Хмельницького, 61-а 

55.  Про надання дозволу гр. Шатило В.Р. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 14/3 

56.  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 

57.  Про надання дозволу гр. Петрук Л.П. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Житомирська, 4 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/16 

59.  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  

60.  Про надання дозволу гр. Загоруку А.С. на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/24 та визнання не чинним рішення 

Ірпінської міської ради від 30.07.2010 р. № 5025-92-V 

61.  Про надання Релігійній Організації «Релігійна Громада Парафія Покрова Божої 

Матері Київської Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату 

м. Ірпінь Київської області» дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій в м. Ірпінь по вул. Котляревського 

62.  Про надання ТОВ «ПРОМОЕНЕРДЖІ» дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  

будівельних організацій та підприємств в м. Ірпінь, вул. Соборна, 152 

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

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. 8 Березня, 23 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

64.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Бондару В.І. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Виговського, 24-б 

65.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Охрименку В.М. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 47-а 

66.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Ященко Л.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 10 



 

7 

67.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Гончаренку О.М. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 82 

68.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Ященко С.М. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

69.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Чудаковській В.О. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 36 

70.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Кімлач Г.П. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Павленка, 12 

71.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Притулі В.Ю. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

72.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Волоховій С.І. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 16 (раніше 

Федорова) 

73.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Яценку М.Д. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 3-г 

74.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Гарусу Є.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

75.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Черняк Т.І. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 44-в 

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

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 87 

77.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Хомі В.С. та передачу земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 35-

г 

78.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Смаковській Т.В. та передачу земельної 

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

Полтавська, 64/4 

79.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Дзюблюку В.А. та передачу земельної 

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

Кошового, 20 

80.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Дзюблюк З.І. та передачу земельної 

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

Кошового, 20-к 

81.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Слюсаренко В.П. та передачу земельної 

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

Полтавська, 62 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

ТА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

82.  Про затвердження гр. Мелащенко О.М. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Кулиняка, 19 
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83.  Про затвердження гр. Мазаєву А.А. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. М.  Будника, 16 

84.  Про затвердження гр. Любченку Д.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. 8 Березня, 18 

85.  Про затвердження громадянам Харченку В.А. та Тарадайченку С.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. Павленка, 30-а 

86.  Про затвердження гр. Чаплоуцькому 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. Поповича, 7-е 

87.  Про затвердження гр. Мельник Г.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. Ново-Ірпінська, 12 

88.  Про затвердження гр. Ілларіоновій О.А. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житло-вого 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 38 

89.  Про затвердження гр. Федосєєву В.О. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництваі обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 47 

90.  Про затвердження гр. Лєвошко 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, вул. Сім’ї Шкарівських, 18 

91.  Про затвердження гр. Пуксі 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 житло-вого 

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

92.  Про затвердження гр. Тишкевичу М.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. Ломоносова, 61-а 

93.  Про затвердження громадянам Волошенко Т.С. та Волошенко 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 будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Троїцька, 12 

94.  Про затвердження гр. Левченку А.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. 6-та Лінія, 2 

95.  Про затвердження гр. Коваль Г.М. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  
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передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

96.  Про затвердження громадянам Рибальському В.З. та Ємельянович Т.А. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гуцала, 34-а 

97.  Про затвердження гр. Прудкій Т.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. Лермонтова, 7-в 

98.  Про затвердження гр. Антоненко М.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. Ново-Оскольська, 25 

99.  Про затвердження гр. Богдану М.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. Вериківського, 4 

100.  Про затвердження громадянам Кілінкаровій Т.Г., Кілінкаровій П.Л., Кілінкарову 

М.Л. 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. Київська, 55-а 

101.  Про затвердження гр. Горбань В.П. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

102.  Про затвердження гр. Пазич Т.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. Ново-Оскольська, 57 

103.  Про затвердження гр. Усачовій Н.С. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

104.  Про затвердження громадянам Волошиній І.А. та Луцану С.І. 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. Садова, 16 

105.  Про затвердження громадянам Половій К.С. та Лобасу В.С. 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. Гайдамацька, 10 

106.  Про затвердження гр. Пересуньку Я.С. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

 ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 
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107.  Про передачу гр. Іваненку А.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

провул. 2-й Український, 10 

108.  Про передачу гр. Мілостній М.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 6/1 

109.  Про передачу гр. Рибченко Я.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

Чайковського, 3 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

110.  Про надання дозволу ТОВ ВТФ «Перун» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в користуванні на умовах 

оренди в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4-г 

111.  Про надання дозволу ФОП Яворській О.М. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок в м. Ірпінь, вул. Северинівська 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО ПОДІЛУ 

112.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 6/1 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

113.  Про затвердження гр. Кравчук Н.І. 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. Гайдамацька, 23 

114.  Про затвердження гр. Кравчук Н.І. 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. Гайдамацька, 23 

115.  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 

116.  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 

117.  Про затвердження ПрАТ «ОЛІМП» проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-к 

118.  Про затвердження гр. Пікулику О.Б. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво 

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  вул. 8 Березня, 

13 

119.  Про затвердження гр. Пікулику О.Б. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на будівництво 

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  вул. Дем’яна 

Попова, 22 
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 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

120.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.01.2015 р. № 4642-66-VI 

«Про дозвіл гр. Довгань Л.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 16 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 

121.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.12.2014 року № 4434-62-

VІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Лесик Г.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

провул. Озерний, 20-а 

122.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.04.2015 року № 5012-71-

VІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Бурчаку С.П. на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 98 

123.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.02.2016 року № 615-8-VІІ 

в частині продовження терміну дії дозволу гр. Гаценко Н.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Ірпінь, 

вул. Озерна, 24-г 

124.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.02.2016 р. № 580-8-VІІ 

«Про надання дозволу гр. Пянковському В.С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Ірпінь, вул. Глінки, 1-а» 

125.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. № 2100-30-VІІ 

«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» 

126.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 1984-28-VІІ 

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

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

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

Соборна, 1-б» 

127.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.12.2014 р. № 4313-62-VІ 

«Про надання дозволу гр. Бабюк Я.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Садова, 61-г» 

 ПРО ПРИПИНЕННЯ СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ 

128.  Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту гр. Сорочуку В.Ф. в м. 

Ірпінь по вул. 10 Лінія та вул. Ломоносова 

129.  Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки  

в м. Ірпінь, вул. Єсеніна, 30 

130.  Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки  

в м. Ірпінь, вул. Єсеніна, 31 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ 

131.  Про передачу в постійне користування КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування офісних будівель та гаражів в м. Ірпінь 

вул. Шевченка, 2-а 

 ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ 

132.  Про надання дозволу ФОП Андрейку А.М. на розміщення тимчасової споруди-

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

Соборна (зупинка «провулок Гнатюка») 
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133.  Про надання дозволу ПП інженерно-будівельний центр «Споруда»  на встановлення 

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

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

134.  Про поновлення ТОВ «Трансавторесурс» договору оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-ч 

135.  Про надання згоди на заміну орендаря земельної ділянки, яка знаходиться в 

користуванні згідно договору оренди № 040834000078 від 13.11.2008 р. в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 2/2-а 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ 

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

міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян 

Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-е 

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

міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян 

Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-е 

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

міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян 

Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-г 

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

міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності громадян 

Мартина П.М., Супрунюка І.В., Нестерова О.В. в м. Ірпінь, вул. Варшавська, 114-г 

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

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

додатку №1 

141.  Про розгляд заяви голови правління гаражного кооперативу «Ірпінь» щодо передачі 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь по вул. Північній, біля будинку №79-б  

143. П Про продовження договорів оренди комунального майна 

144.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь від 

Ільницької Я.Л. будівель і споруд за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 183 

145.  Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки  

в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 69 

146.  Різне 
 

 

 Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії . 

Головою лічильної комісії обрано – Куценко С. В.  

Секретарем лічильної комісії обрано – Короля П. П. 
 

Денисенко Ю. О. – секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

Денисенко Ю. О. – секретар ради: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

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

Денисенко Ю. О. – секретар ради: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

Денисенко Ю. О. – секретар ради: 

Пропоную порядок денний прийняти «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради  

 

Виступав Слюсаренко Б. О. - депутат Ірпінської міської ради з 

депутатським запитом щодо вирішення питання стосовно вирубки 

Біличанського лісу. 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про направлення депутатських 

запитів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про схвалення та затвердження договору про співпрацю між 

Ірпінською міською радою та Національною Спілкою 

письменників України 
 

  Доповідач: Денисенко Ю. О. – секретар ради 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про схвалення та затвердження 

договору про співпрацю між Ірпінською міською радою та 

Національною Спілкою письменників України». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції щодо будівництва підземного 

переїзду залізничних колій 
 

  Доповідач: Денисенко Ю. О. – секретар ради 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції щодо 

будівництва підземного переїзду залізничних колій». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження структури управління освіти і науки Ірпінської 

міської ради 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження структури 

управління освіти і науки Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про заборону пересувних цирків, які використовують у своїй 

діяльності тварин 
 

  Доповідач: Мурга І.В.- начальник КП «Служба захисту та лікування 

тварин» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про заборону пересувних цирків, які 

використовують у своїй діяльності тварин». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про делегування представників від м. Ірпінь до госпітальної ради 

Бородянського госпітального округу 
 

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

міська лікарня» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про делегування представників від м. 

Ірпінь до госпітальної ради Бородянського госпітального округу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про закріплення юридичної адреси за КЗ «Ірпінський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради 

Київської області 
 

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

міська лікарня» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про закріплення юридичної адреси за 

КЗ «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Ірпінської міської ради Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми зайнятості населення м. Ірпеня та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2013-2017 роки, затвердженої 

рішенням Ірпінської міської ради від 27.06.2013 року №3304-45-VІ 
 

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

захисту населення 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

зайнятості населення м. Ірпеня та селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Ірпінської 
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міської ради від 27.06.2013 року №3304-45-VІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

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

та основних напрямків розвитку на 2018-2019 роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік та основних напрямків 

розвитку на 2018-2019 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  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”- 24, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

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 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатної чисельності Ірпінської міської 

бібліотечної системи відділу культури, національностей та релігій 

Ірпінської міської ради 
 

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

та релігій 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до штатної 

чисельності Ірпінської міської бібліотечної системи відділу культури, 

національностей та релігій Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про визначення громадських місць м. Ірпеня, де забороняється 

тютюнопаління 
 

  Доповідач: Вовк В.А.- начальник КП «Муніципальна варта» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визначення громадських місць м. 

Ірпеня, де забороняється тютюнопаління». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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13.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, 

мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових 

будинках, на електроопорах та інших об’єктах комунальної власності 

територіальної громади м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Скрипник С.Ф.- начальник КП "УЖКГ"Ірпінь" 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 16, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Не брав участь у голосуванні Молчанов В. В. 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

14.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 

року №2008-28-VІІ «Про безоплатну передачу будівлі Ірпінського 

міського центру первинної медико-санітарної допомоги Амбулаторія №1 

по вул. З.Алієвої, 61/1 в м. Ірпінь з балансу КЗ «Ірпінська центральна 

міська лікарня» на баланс виконавчого комітету Ірпінської міської ради» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради від 23.02.2017 року №2008-28-VІІ «Про 

безоплатну передачу будівлі Ірпінського міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги Амбулаторія №1 по вул. З.Алієвої, 61/1 в м. 

Ірпінь з балансу КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня» на баланс 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок формування та затвердження 

списку присяжних та народних засідателів Ірпінського міського суду 

Київської області 
 

  Доповідач: Залужняк О.В.- начальник юридичного відділу 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положення про 

порядок формування та затвердження списку присяжних та народних 

засідателів Ірпінського міського суду Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Ірпінь в межах вулиць Українська, Соборна, Матросова та Шкарівських 

Сім'ї 
 

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

архітектури 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження детального плану 

території забудови кварталу міста Ірпінь в межах вулиць Українська, 

Соборна, Матросова та Шкарівських Сім'ї». 



 

17 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Ірпінь за І 

квартал 2017 року 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету м. Ірпінь за І квартал 2017 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

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 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння діяльності органу Державної 

казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ 

і бюджетів м. Ірпеня Київської області на 2017 рік 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Програми сприяння 

діяльності органу Державної казначейської служби України в 

казначейському обслуговуванні установ і бюджетів м. Ірпеня Київської 

області на 2017 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

скликання від 04.07.2016 р. № 1029-16-VІІ «Про запровадження 

громадського бюджету м. Ірпінь» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 16-ї 

сесії Ірпінської міської ради VІІ скликання від 04.07.2016 р. № 1029-16-

VІІ «Про запровадження громадського бюджету м. Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми фінансової підтримки громадських 

організацій  
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м. Ірпінь на 2016-2020 роки 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до програми 

фінансової підтримки громадських організацій». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про надання пільг по сплаті земельного податку в м. Ірпінь 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання пільг по сплаті 

земельного податку в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

2021 роки 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до установчих документів Комунального навчального 

закладу Ірпінський науково-творчий ліцей Ірпінської міської ради 

Київської області, який знаходиться у комунальній власності 

територіальної громади м. Ірпеня 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до установчих 

документів Комунального навчального закладу Ірпінський науково-

творчий ліцей Ірпінської міської ради Київської області, який 

знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Ірпеня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про виконання фінансових планів 

комунальними підприємствами Ірпінської міської ради за 2016 рік 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження звітів про 

виконання фінансових планів комунальними підприємствами Ірпінської 

міської ради за 2016 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу приміщень гаражів, що знаходяться за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Слов'янська 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 18, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення. 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності об׳єктів нерухомого майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття до комунальної 

власності об׳єктів нерухомого майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

бути надані в оренду з конкурсу 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об׳єктів 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про прийняття на баланс виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

частини нежитлового приміщення 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття на баланс виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради частини нежитлового приміщення». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання пільг щодо орендної плати за оренду об׳єктів комунальної 

власності 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання пільг щодо орендної 

плати за оренду об׳єктів комунальної власності». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу конкурсної комісії з конкурсного 

відбору експертів щодо проведення незалежної оцінки комунального 

майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження нового складу 

конкурсної комісії з конкурсного відбору експертів щодо проведення 

незалежної оцінки комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про прийняття у комунальну власність об׳єктів нерухомого майна 

Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття у комунальну власність 

об׳єктів нерухомого майна Управління освіти і науки Ірпінської міської 

ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 року 

№2026-30-VІІ «Про надання дозволу на передачу будівлі котельні, що 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

Не брав участь у голосуванні Калічка А. А.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 30.03.2017 року №2026-30-VІІ «Про надання 

дозволу на передачу будівлі котельні, що знаходиться за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Стельмаха, 9»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 року 

№2023-30-VІІ «Про надання дозволу Комунальному підприємству 

«Ірпіньводоканал» на передачу розподільчого пункту води та резервуару 

для води, розміщених за адресою: м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9» 
 

  Доповідач: Дворніков І.Є.- директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 30.03.2017 року №2023-30-VІІ «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 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради № 4829-67-VІ від 

25 лютого 2015р. «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Ірпінь від забудовника Дащенко Н.С. 

виконаних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Українська в м. 

Ірпінь Київської обл., як пайовий внесек в розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради № 4829-67-VІ від 25 лютого 2015р. «Про 

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь 

від забудовника Дащенко Н.С. виконаних робіт з капітального ремонту 

дороги по вул. Українська в м. Ірпінь Київської обл., як пайовий внесек в 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 

Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури 

щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовників 

будівництва об’єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  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”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

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». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовника будівництва ТОВ «Ірпінь-Інвест» 

щодо пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовника 

будівництва ТОВ «Ірпінь-Інвест» щодо пайового внеску на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовника будівництва Страховського А.А. щодо 

пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення замовника 

будівництва Страховського А.А. щодо пайового внеску на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Ліневича В.В. щодо пайового внеску в розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 19 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Валуєву А.О. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Валуєву А.О. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Валуєву А.О. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання 
 

  Доповідач: Алєксєєва Є.В.- начальник КП «Контроль благоустрою міста» 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Валуєву А.О. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Долгополовій В.І. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Долгополовій В.І. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Мазепі О.Г. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Мазепі О.Г. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Петренку О.Д. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Петренку О.Д. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання ПП «Дніпромонтаж» 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”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ПП «Дніпромонтаж» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Хомі І.М. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

водопостачання 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Хомі І.М. в тимчасове 

користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання мереж водопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Хомі І.М. в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

газопостачання 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Хомі І.М. в тимчасове 

користування земельної ділянки на підставі договору строкового 

сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Томашевському 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. Ново-Оскольська, 9-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Томашевському 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. Ново-Оскольська, 9-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Томашевському В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 9-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ющенко Н.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/112 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ющенко Н.П. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/112». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Зарецькому Б.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. Авіаконструктора Антонова, 28-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Зарецькому 

Б.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. 

Авіаконструктора Антонова, 28-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Турчиній Н.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 6-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Рибака, 6-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пономаренку О.Ю. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Б. Хмельницького, 61-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Пономаренку 

О.Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Хмельницького, 61-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Шатило В.Р. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 14/3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Шатило В.Р. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Миру, 14/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  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”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Петрук Л.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Житомирська, 4 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Петрук Л.П. 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Житомирська, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Поганяй В.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/16 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Поганяй В.О. 

на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

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

вул. Полтавська, 64/16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  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”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Загоруку А.С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/24 та визнання не чинним рішення Ірпінської міської ради 

від 30.07.2010 р. № 5025-92-V 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4, 

Не брав участь у голосуванні Молчанов В. В. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Загоруку А.С. 

на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, 
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вул. Авіаконструктора Антонова, 25/24 та визнання не чинним рішення 

Ірпінської міської ради від 30.07.2010 р. № 5025-92-V». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про надання Релігійній Організації «Релігійна Громада Парафія Покрова 

Божої Матері Київської Єпархії Української Православної Церкви 

Київського Патріархату м. Ірпінь Київської області» дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій в м. Ірпінь по вул. Котляревського 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання Релігійній Організації 

«Релігійна Громада Парафія Покрова Божої Матері Київської Єпархії 

Української Православної Церкви Київського Патріархату м. Ірпінь 

Київської області» дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій в м. Ірпінь по вул. 

Котляревського». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ПРОМОЕНЕРДЖІ» дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на 

умовах оренди для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 152 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3, 

Не брали участь у голосуванні Молчанов В. В. та Калічка А. А.  
 

ВИРІШИЛИ: не  приймати рішення. 
 

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

складання проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Не брали участь у голосуванні Молчанов В. В. та Калічка А. А.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Управлінню 

поліції охорони в Київській області на складання проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 8 

Березня, 23». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Бондару В.І. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Виговського, 24-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Бондару В.І. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Виговського, 24-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Охрименку В.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Полтавська, 47-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Охрименку В.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 47-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Ященко Л.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Ново-Оскольська, 10 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не брав участь у голосуванні Калічка А. А.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Ященко Л.В. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Гончаренку О.М. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Київська, 82 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Гончаренку О.М. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 82». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Ященко С.М. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Мечнікова, 10 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Ященко С.М. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Чудаковській В.О. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Вериківського, 36 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 36». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Кімлач Г.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Павленка, 12 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Кімлач Г.П. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Павленка, 12». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

71.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Притулі В.Ю. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Котляревського, 1-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Не брали участь у голосуванні Молчанов В. В. та Калічка А. А.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Волоховій С.І. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Сім’ї Шкарівських, 16 (раніше Федорова) 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не брав участь у голосуванні Калічка А. А.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Волоховій С.І. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 16 

(раніше Федорова)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Яценку М.Д. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Кошового, 3-г 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Яценку М.Д. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 3-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Гарусу Є.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 
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Мінеральна, 11-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не брав участь у голосуванні Калічка А. А.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Гарусу Є.В. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 11-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Черняк Т.І. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Пушкінська, 44-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

Не брав участь у голосуванні Калічка А. А.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Черняк Т.І. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 44-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 87 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Не брав участь у голосуванні Калічка А. А.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 87». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Хомі В.С. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 35-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

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

землеустрою гр. Хомі В.С. та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 35-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

78.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Смаковській Т.В. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/4 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Смаковській Т.В. та передачу земельної ділянки у 

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

Полтавська, 64/4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Дзюблюку В.А. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Кошового, 20 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Дзюблюку В.А. та передачу земельної ділянки у 

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

Кошового, 20». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Дзюблюк З.І. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Кошового, 20-к 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою 

гр. Дзюблюк З.І. та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Кошового, 20-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Слюсаренко В.П. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 62 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Слюсаренко В.П. та передачу земельної ділянки у 

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

Полтавська, 62». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мелащенко О.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2, 

Не брав участь у голосуванні Калічка А. А.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мелащенко О.М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мазаєву А.А. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. М.  Будника, 16 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мазаєву А.А. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. М.  Будника, 16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Любченку Д.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. 8 Березня, 18 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Любченку Д.В. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
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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. 8 Березня, 18». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

85.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Харченку В.А. та Тарадайченку С.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. 

Павленка, 30-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Харченку В.А. та Тарадайченку С.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. Павленка, 30-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Чаплоуцькому 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. Поповича, 7-е 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Чаплоуцькому 

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. Поповича, 7-е». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

87.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мельник Г.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. Ново-Ірпінська, 12 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мельник Г.І. 
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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. Ново-Ірпінська, 12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

88.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ілларіоновій О.А. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 38 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ілларіоновій 

О.А. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 38». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

89.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Федосєєву В.О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництваі обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 47 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Федосєєву В.О. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництваі обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 47». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Лєвошко 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, вул. Сім’ї Шкарівських, 18 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
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меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  передачу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Сім’ї Шкарівських, 18». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

91.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пуксі 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. Незалежності, 17 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пуксі 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. Незалежності, 17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

92.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Тишкевичу М.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. Ломоносова, 61-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Тишкевичу М.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. Ломоносова, 61-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

93.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Волошенко Т.С. та Волошенко 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 будівництва і обслуговування 

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

Троїцька, 12 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Волошенко Т.С. та Волошенко А.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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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. Троїцька, 12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

94.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Левченку А.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. 6-та Лінія, 2 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Левченку А.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. 6-та Лінія, 2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

95.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Коваль Г.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 139 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Коваль Г.М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 139». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

96.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Рибальському В.З. та Ємельянович Т.А. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сумісну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Гуцала, 34-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Рибальському В.З. та Ємельянович Т.А. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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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. Гуцала, 34-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

97.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Прудкій Т.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. Лермонтова, 7-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Прудкій Т.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. Лермонтова, 7-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

98.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Антоненко М.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. Ново-Оскольська, 25 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Антоненко М.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. Ново-Оскольська, 25». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

99.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Богдану М.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. Вериківського, 4 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Богдану М.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, 
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господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

100.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Кілінкаровій Т.Г., Кілінкаровій П.Л., 

Кілінкарову М.Л. 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. Київська, 55-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Кілінкаровій Т.Г., Кілінкаровій П.Л., Кілінкарову М.Л. 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. 

Київська, 55-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

101.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Горбань В.П. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Толстого, 3 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Горбань В.П. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Толстого, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

102.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пазич Т.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. Ново-Оскольська, 57 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пазич Т.В. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  передачу у власність 
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земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 57». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

103.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Усачовій Н.С. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Н. Рибака, 22 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Усачовій Н.С. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Н. Рибака, 22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

104.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Волошиній І.А. та Луцану С.І. 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. 

Садова, 16 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Волошиній І.А. та Луцану С.І. 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. Садова, 16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

105.  СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Половій К.С. та Лобасу В.С. 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. 

Гайдамацька, 10 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам Половій 

К.С. та Лобасу В.С. технічної документації із землеустрою щодо 
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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. Гайдамацька, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

106.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пересуньку Я.С. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Пересуньку Я.С. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

107.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Іваненку А.М. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. 2-й Український, 10 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Іваненку А.М. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

2-й Український, 10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

108.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Мілостній М.М. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 6/1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Мілостній М.М. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Авіаконструктора Антонова, 6/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

109.  СЛУХАЛИ: Про передачу гр. Рибченко Я.М. у власність земельної ділянки для 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 3 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу гр. Рибченко Я.М. у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

Чайковського, 3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Залишив сесійну залу Куценко С. В.. 

Загальний склад депутатів – 25. 
 

110.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ ВТФ «Перун» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка 

перебуває в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Шевченка, 

4-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 2, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 18, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

111.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Яворській О.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок в м. 

Ірпінь, вул. Северинівська 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Яворській 

О.М. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок в м. Ірпінь, вул. Северинівська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

112.  СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки Ірпінської міської ради в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 6/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Ірпінської 

міської ради в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 6/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

113.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кравчук Н.І. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 
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будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 23 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 18, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

114.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кравчук Н.І. 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. Гайдамацька, 23 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 18, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

115.  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”- 3, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 18, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

116.  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”- 1, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 20, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

117.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ПрАТ «ОЛІМП» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в 

м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-к 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
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118.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пікулику О.Б. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  вул. 8 Березня, 13 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 17, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

119.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Пікулику О.Б. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  вул. Дем’яна Попова, 

22 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 17, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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

4642-66-VI «Про дозвіл гр. Довгань Л.П. на розробку проекту 

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

вул. Молодіжна, 16 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 20, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 29.01.2015 р. № 4642-66-VI «Про дозвіл гр. 

Довгань Л.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 16 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

121.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.12.2014 року 

№ 4434-62-VІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Лесик Г.І. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

20-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 21, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 11.12.2014 року № 4434-62-VІ в частині 

продовження терміну дії дозволу гр. Лесик Г.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Озерний, 20-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

122.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.04.2015 року 

№ 5012-71-VІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Бурчаку 

С.П. на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Садова, 98 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 29.04.2015 року № 5012-71-VІ в частині 

продовження терміну дії дозволу гр. Бурчаку С.П. на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 98». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

123.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.02.2016 року 

№ 615-8-VІІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Гаценко Н.В. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 24-г 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 18.02.2016 року № 615-8-VІІ в частині 

продовження терміну дії дозволу гр. Гаценко Н.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 24-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

124.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 18.02.2016 р. № 

580-8-VІІ «Про надання дозволу гр. Пянковському В.С. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в м. Ірпінь, вул. Глінки, 1-а» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 



 

47 

Ірпінської міської ради від 18.02.2016 р. № 580-8-VІІ «Про надання 

дозволу гр. Пянковському В.С. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 

м. Ірпінь, вул. Глінки, 1-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

125.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. № 

2100-30-VІІ «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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 30.03.2017 р. № 2100-30-VІІ «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 
 

126.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 

1984-28-VІІ «Про поновлення ФОП Яковенку С.Я. договору оренди 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-б» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 23.02.2017 р. № 1984-28-VІІ «Про поновлення 

ФОП Яковенку С.Я. договору оренди земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. 

Ірпінь, вул. Соборна, 1-б»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

127.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 11.12.2014 р. № 

4313-62-VІ «Про надання дозволу гр. Бабюк Я.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 61-г» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 11.12.2014 р. № 4313-62-VІ «Про надання 

дозволу гр. Бабюк Я.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Садова, 61-г»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

128.  СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору особистого строкового сервітуту гр. 

Сорочуку В.Ф. в м. Ірпінь по вул. 10 Лінія та вул. Ломоносова 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення дії договору 

особистого строкового сервітуту гр. Сорочуку В.Ф. в м. Ірпінь по вул. 10 

Лінія та вул. Ломоносова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

129.  СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Єсеніна, 30 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 18, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення.  
 

130.  СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Єсеніна, 31 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 18, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

131.  СЛУХАЛИ: Про передачу в постійне користування КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування офісних будівель 

та гаражів в м. Ірпінь вул. Шевченка, 2-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 16, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 5, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

132.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Андрейку А.М. на розміщення тимчасової 

споруди-торговельний павільйон зблокований з автобусною зупинкою в 

м. Ірпінь, вул. Соборна (зупинка «провулок Гнатюка») 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Андрейку 

А.М. на розміщення тимчасової споруди-торговельний павільйон 
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зблокований з автобусною зупинкою в м. Ірпінь, вул. Соборна (зупинка 

«провулок Гнатюка»)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

133.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПП інженерно-будівельний центр «Споруда»  на 

встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. 

Ірпінь, вул. Княгині Ольги 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПП інженерно-

будівельний центр «Споруда»  на встановлення особистого строкового 

сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, вул. Княгині Ольги». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

134.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Трансавторесурс» договору оренди земельної 

ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-ч 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ 

«Трансавторесурс» договору оренди земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-ч». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

135.  СЛУХАЛИ: Про надання згоди на заміну орендаря земельної ділянки, яка 

знаходиться в користуванні згідно договору оренди № 040834000078 від 

13.11.2008 р. в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/2-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 17, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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

громади міста Ірпінь 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» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 21, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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

громади міста Ірпінь земельної ділянки, яка знаходиться в приватній 
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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» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 20, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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

громади міста Ірпінь 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”- 3, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 18, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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

громади міста Ірпінь 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”- 1, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 20, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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

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

згідно додатку №1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяв громадян про 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

141.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви голови правління гаражного кооперативу «Ірпінь» 

щодо передачі земельної ділянки у власність в м. Ірпінь, вул. 

Авіаконструктора Антонова, 11-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви голови правління 

гаражного кооперативу «Ірпінь» щодо передачі земельної ділянки у 

власність в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а». 
 



 

51 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

142.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Гарашка В.П. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь по вул. Північній, біля 

будинку №79-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Гарашка В.П. 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуаль-

ного гаражу в м. Ірпінь по вул. Північній, біля будинку №79-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

143.  СЛУХАЛИ: Про продовження договорів оренди комунального майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продовження договорів оренди 

комунального майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

144.  СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Ірпінь від Ільницької Я.Л. будівель і споруд за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 183 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління  

інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 16, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

145.  СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 69 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки  

в м. Ірпінь, вул. Полтавська, 69». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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  Денисенко Ю. О. – секретар ради: 

Пропоную закрити тридцять другу сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

ВИРІШИЛИ: закрити тридцять другу сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

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

 

 

 

 

Секретар ради                                                                          Ю. О. Денисенко  


