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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

07 вересня  2017 р.                                           м. Ірпінь 

 

Загальний склад ради: 36 депутатів 

 

Зареєструвались на початок засідання: 18 депутатів 

 

Відсутні:  

1.  Бурчак О. В. 

2.  Вишняков І. А. 

3.  Глиняний С. М.  

4.  Калічка А. А.  

5.  Карпенко Б. В.  

6.  Кобринець А. В.  

7.  Ковальчук Я. О.  

8.  Ковтун  І. В.  

9.  Кухалейшвілі Л. Ю.  

10.  Куценко С. В.  

11.  Лехман І. Л.  

12.  Мельничук Б. О.  

13.  Миронюк Ю. М.  

14.  Нелюбин В. Л. 

15.  Панасюк І. В.  

16.  Пікулик В. С.  

17.  Чайка Г. Г.  

18.  Шевченко М. І.  

 

            Зареєстрований, але не бере участі у голосуванні Молчанов В. В.  

 

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. 



 

3 

                  

       Головує на сесії Ірпінський міський голова Карплюк Володимир Андрійович. 

              

       Лічильна комісія:       Маркушин Олександр Григорович, 

 

                                             Король Петро Петрович, 

 

                                            Страховський Андрій Андрійович . 

                                                                                                                         

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

a.  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  Про розгляд електронної петиції «Ірпінь - місто добудов» 

 Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 

3.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

4.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

5.  Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

6.  Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів ради, апарату 

ради та її виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 

7.  Про затвердженя переліку адміністративних послуг Управління надання 

адміністративних послуг та по роботі зі зверненнями громадян «Прозорий офіс» 

(Центр надання адміністративних послуг) виконавчого комітета Ірпінської міської 

ради 

 Доповідач: Величко А.А.- начальник Управління надання  

адміністративних послуг та по роботі зі зверненнями громадян 

8.  Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м. Ірпінь 

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

9.  Про звіт головного лікаря комунального закладу «Ірпінська центральна міська 

лікарня» 

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

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

затвердженої рішенням 5 сесії сьомого скликання №173-5-VII від 17.12.2015 року 

 Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління  

праці та соціального захисту населення 

11.  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 

12.  Про коригування вартості об’єктів капітального будівництва 

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

 Питання відділу економіки 
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Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

13.  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 

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

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

напрямків розвитку на 2018-2019 роки 

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

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 2017 р. 

a.  Питання управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ 

Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 

16.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Ірпінь об'єкту 

житлового фонду (квартири) від ВАТ "Ірпінський комбінат "Перемога" за адресою: 

м. Ірпінь, вул. Миру, 18 

17.  Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна від 31.08.2017 №9 

18.  Про затвердження нового складу комісії з розгляду питань надання в оренду 

комунального майна 

19.  Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального майна з відділом 

координування культурно-масових заходів та фізкультурно-спортивної роботи 

Ірпінської міської ради 

20.  Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального майна з 

Ірпінською міською державною нотаріальною конторою 

21.  Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального майна з КЗ КОР 

«Обласне бюро медико-санітарної експертизи» 

22.  Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального майна з 

Комунальним виробничим підприємством громадського харчування Ірпінської 

міської ради 

23.  Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального майна з 

Вишневським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

24.  Про внесення змін до Програм 

25.  Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради на укладання 

договору оренди нежитлових приміщень з Пікуликом О.Б. 

26.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Управління житлово-

комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції 

a.  Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

27.  Про надання гр. Ващенко В.М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

28.  Про надання гр. Роспотнюк Л.Л. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

29.  Про надання гр. Сарайли С.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

30.  Про надання гр. Сарайли С.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 
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підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації 

31.  Про надання гр. Нестерову О.В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання 

a.  Питання відділу земельних ресурсів 

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

32.  Про розгляд звернення ПРАТ «Червоний мак» щодо продовження дії договору 

оренди земельної ділянки, яка знаходиться в м. Ірпінь, парк Перемоги 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

33.  Про надання дозволу гр. Федосєєвій Л.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. Вериківського, 

47 

34.  Про надання дозволу гр. Береговому Д.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. 

Університетська, 25-в 

35.  Про надання дозволу гр. Чернишовій Л.М. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Виговського, 2-

в 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

85-а 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

к 

38.  Про надання дозволу гр. Стражець Л.А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва в 

м. Ірпінь, вул. Зелена, 8 

39.  Про надання дозволу гр. Берчак К.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва в 

м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 22-а 

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

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Матросова, 11-а 

41.  Про надання дозволу гр. Леонову В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/33 

42.  Про надання дозволу гр. Сергієнку Ю.П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  

м. Ірпінь, вул. Героїв, 46-а 
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43.  Про надання дозволу гр. Фортуні О.М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/150 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/10 

45.  Про надання дозволу гр. Оголенко Н.Б. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/62 

46.  Про надання дозволу гр. Павленку В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Миру, 2/1 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Тищенка, 3-м 

48.  Про надання дозволу гр. Ячміненко А.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64/183 

49.  Про надання дозволу гр. Стельмаху Д.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 85-в 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 85-б 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/147 

52.  Про надання дозволу гр. Білоусу Р.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 8-д 

53.  Про надання дозволу гр. Бездітко К.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

3-б  

54.  Про надання дозволу гр. Богуш Т.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Пісочна, 11-а 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Кричевського, 22 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Кричевського, 24 
 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

57.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Стельмащуку В.Д. та передачу земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, с/т «Перемога», вул. 

Абрикосова, 80 

58.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Жаленко Н.О. та передачу земельної 
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ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

59.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Виштаку В.П. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 79-м 

60.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Бжезицькому О.Ю. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

61.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Кібардіній Н.Є. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Надсонова, 21-а 

62.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Лисенко В.Г. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 14 

63.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Півторак І.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Чехова, 62-а 

64.  Про затвердження проекту землеустрою гр. Неліпі А.В. та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 54 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  

ТА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

65.  Про затвердження гр. Виштаку 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. Варшавська, 106 

66.  Про затвердження гр. Кононцю Б.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. Павленка, 13 

67.  Про затвердження гр. Римаренку І.Б. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Покровська, 9/1 

68.  Про затвердження ФОП Яворській О.М. технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок які перебувають в користуванні на умовах оренди для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Северинівська  

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

69.  Про затвердження обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив  

«Мировий» 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, 15 

70.  Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Університетська, 

48-а 

71.  Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва індивідуального гаражу на будівництво та обслуговування будівель 
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торгівлі в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 25 

72.  Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 54-а 

73.  Про затвердження гр. Біблая Н.С. 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. Соборна, 7 

74.  Про затвердження гр. Дзюблюку В.А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки яка перебуває в користуванні на умовах оренди, цільове 

призначення якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 20 

75.  Про затвердження гр. Валуєву О.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з  ведення 

особистого селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Матросова, 19-в 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

76.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.04.2015 року № 4933-69-

VІ в частині продовження гр. Чуйко О.В. терміну дії дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

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

Пушкінська, 19-б 

77.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.12.2015 р. № 268-5-VІІ 

«Про продовження терміну оренди земельної ділянки гр. Байдаку Михайлу 

Олександровичу та гр. Шенько Сергію Костянтиновичу в м. Ірпінь вул. Центральна, 

10-б» 

78.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 року № 981-15-

VІІ «Про надання гр. Вовкогон Л.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

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

19-а» 

79.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.07.2010 року № 4955-92-

V «Про надання дозволу гр. Уляшинській Р.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в м. Ірпінь по Чехова, 26 у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд» 

80.  Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.04.2014 року № 3899-55-

VІ «Про надання дозволу Комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне 

користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури в м. Ірпінь, згідно додатку № 1» 

 ПРО ПЕРЕДАЧУ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ 

81.  Про надання в постійне користування ТОВ «ПЖ Комфортний дім» земельної ділянки 

в м. Ірпінь на розі вулиць Гостомельське шосе та 11 Лінія 

 ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ  

82.  Про надання ФОП Алмаковій Л.Є. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 92-а  

 ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

83.  Про поновлення ТОВ «Планета Пластик» договору оренди земельної ділянки м. 
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Ірпінь, вул. Покровська, 1 

84.  Про поновлення гр. Побережному І.В. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Троїцька, 17 

85.  Про надання дозволу ФОП Ляхович Н.М. на розміщення тимчасової споруди-двох 

зблокованих торговельних павільйонів в м. Ірпінь, вул. Миру, 14-а 

 ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

86.  Про припинення МПП «Рада» дії договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, 25-в 

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

м. Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 11 

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

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

додатку № 1  

89.  Про розгляд заяви гр. Часник І.П. щодо відмови від земельної ділянки в м. Ірпінь по 

вул. Варшавській на користь територіальної громади міста Ірпеня 

90.  Про розгляд звернення Комунального підприємства Київської обласної ради 

«Північне бюро технічної інвентаризації» про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка 

знаходиться в постійному користуванні за адресою: в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 

16 

91.  Про надання дозволу гр. Троцьку 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, 12-б 

92.  Про надання дозволу гр. Коваленку 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. Гоголя, 31 

93.  Про затвердження детального плану території житлового кварталу, розташованого в 

м. Ірпінь по вул. Кошового та провулку Юності (мікрорайон «Стоянка») 

94.  Про внесення змін до рішення № 2334-35-VII від 18.07.2017 року «Про залучення 

кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Ірпінь» 

95.  Про внесення змін до Міської програми забезпечення безперешкодного доступу осіб 

з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського 

призначення на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням п’ятої сесії сьомого 

скликання Ірпінської міської ради №174-5-VII від 17.12.2015р. 

96.  Про надання гр. Ковалю Р.М. дозволу на складання проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні на умовах 

оренди в м. Ірпінь, вул. 10-Лінія, 1-б 

97.  Про створення комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» 

98.  Про надання ТОВ «ОРЛАН-ІНВЕСТ-ГРУП» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання 

99.  Різне. 

 

  

Страховський А. А.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Короля П. П. 

Секретарем лічильної комісії обрано – Маркушина О. Г.  
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Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

Карплюк В. А. – міський голова: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

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

Карплюк В. А. – міський голова: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

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

 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Виступав депутат Київської обласної ради Домбровський Ігор. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про розгляд електронної петиції «Ірпінь - місто добудов» 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд електронної петиції 

«Ірпінь - місто добудов»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про присвоєння звання «Почесного 

громадянина міста Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

4.  СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про присвоєння звання «Почесного 

громадянина міста Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Ірпінь» 
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  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про присвоєння звання «Почесного 

громадянина міста Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про внесення та затвердження змін в структурі виконавчих органів 

ради, апарату ради та її виконавчого комітету 
 

  Доповідач: Негреша Д.М.- керуючий справами 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення та затвердження змін 

в структурі виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого 

комітету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про затвердженя переліку адміністративних послуг Управління 

надання адміністративних послуг та по роботі зі зверненнями громадян 

«Прозорий офіс» (Центр надання адміністративних послуг) 

виконавчого комітета Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Величко А. А.- начальник Управління надання  

адміністративних послуг та по роботі зі зверненнями громадян 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердженя переліку 

адміністративних послуг Управління надання адміністративних послуг 

та по роботі зі зверненнями громадян «Прозорий офіс» (Центр надання 

адміністративних послуг) виконавчого комітета Ірпінської міської 

ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м 
 

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

тварин» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 12, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 6, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не примати рішення. 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про звіт головного лікаря комунального закладу «Ірпінська центральна 

міська лікарня» 
 

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

міська лікарня» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 0, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 17, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не примати рішення. 
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10.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 

2016-2020 рр.  затвердженої рішенням 5 сесії сьомого скликання №173-

5-VII від 17.12.2015 року 
 

  Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління  

праці та соціального захисту населення 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до міської 

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

рішенням 5 сесії сьомого скликання №173-5-VII від 17.12.2015 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  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”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

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 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про коригування вартості об’єктів капітального будівництва 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про коригування вартості об’єктів 

капітального будівництва». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  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”- 19, «ПРОТИ» - 0, «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 
 

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

розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 

рік та основних напрямків розвитку на 2018-2019 роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік та основних напрямків 

розвитку на 2018-2019 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

культурного розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське за І півріччя 2017 р. 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про підсумки виконання Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за І півріччя 2017 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Ірпінь об'єкту житлового фонду (квартири) від ВАТ "Ірпінський 

комбінат "Перемога" за адресою: м. Ірпінь, вул. Миру, 18 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Ірпінь об'єкту житлового фонду 

(квартири) від ВАТ "Ірпінський комбінат "Перемога" за адресою: м. 

Ірпінь, вул. Миру, 18». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з розгляду 

питань про надання в оренду комунального майна від 31.08.2017 №9 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження протоколу 

засідання конкурсної комісії з розгляду питань про надання в оренду 

комунального майна від 31.08.2017 №9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу комісії з розгляду питань надання в 

оренду комунального майна 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження нового складу 

комісії з розгляду питань надання в оренду комунального майна». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального 

майна з відділом координування культурно-масових заходів та 

фізкультурно-спортивної роботи Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на укладання 

договору оренди комунального майна з відділом координування 

культурно-масових заходів та фізкультурно-спортивної роботи 

Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального 

майна з Ірпінською міською державною нотаріальною конторою 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на укладання 

договору оренди комунального майна з Ірпінською міською державною 

нотаріальною конторою». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального 

майна з КЗ КОР «Обласне бюро медико-санітарної експертизи» 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на укладання 

договору оренди комунального майна з КЗ КОР «Обласне бюро 

медико-санітарної експертизи»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального 

майна з Комунальним виробничим підприємством громадського 

харчування Ірпінської міської ради 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу на укладання 

договору оренди комунального майна з Комунальним виробничим 

підприємством громадського харчування Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору оренди комунального 

майна з Вишневським місцевим центром з надання безоплатної 
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вторинної правової допомоги 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 1, «ПРОТИ» - 6, «УТРИМАЛИСЬ» - 11, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програм 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програм». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню освіти і науки Ірпінської міської 

ради на укладання договору оренди нежитлових приміщень з 

Пікуликом О.Б. 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Управлінню 

освіти і науки Ірпінської міської ради на укладання договору оренди 

нежитлових приміщень з Пікуликом О.Б.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Управління 

житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в 

новій редакції 
 

  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ващенко В.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”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Ващенко В.М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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28.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Роспотнюк Л.Л. 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”- 18, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Сарайли С.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

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

міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Сарайли С.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Сарайли С.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації 
 

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

міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Сарайли С.В. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Нестерову О.В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання 
 

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

міста» 
 

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

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ПРАТ «Червоний мак» щодо продовження дії 
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договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в м. Ірпінь, парк 

Перемоги 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення ПРАТ 

«Червоний мак» щодо продовження дії договору оренди земельної 

ділянки, яка знаходиться в м. Ірпінь, парк Перемоги». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Федосєєвій Л.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. Вериківського, 47 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Федосєєвій Л.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. 

Вериківського, 47». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Береговому Д.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. Університетська, 25-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Береговому Д.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. 

Університетська, 25-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Чернишовій Л.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Виговського, 2-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Чернишовій Л.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Виговського, 2-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кращенко Н.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 85-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кращенко 

Н.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Северинівська, 85-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Дудко О.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 7-к 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Дудко 

О.В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

7-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Стражець Л.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Зелена, 8 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Стражець 

Л.А. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Зелена, 8». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Берчак К.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 22-

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Берчак 

К.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. О. Кошового, 22-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Валуєвій І.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо    відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Матросова, 11-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Валуєвій 

І.М. на розроблення проекту землеустрою щодо    відведення земельної 

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

Матросова, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Леонову В.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/33 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Леонову 

В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/33». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

42.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сергієнку Ю.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в  м. Ірпінь, вул. Героїв, 46-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Сергієнку 

Ю.П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  м. 

Ірпінь, вул. Героїв, 46-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Фортуні О.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/150 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 12 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

44.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кармаліті Ю.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/10 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кармаліті 

Ю.О. на розроблення проекту землеустрою щодо   відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/10». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Оголенко Н.Б. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/62 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Оголенко 

Н.Б. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/62». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Павленку В.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Павленку 

В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Миру, 2/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Онопрієнко М.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 3-м 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 
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Онопрієнко М.І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Тищенка, 3-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ячміненко А.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

64/183 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Ячміненко 

А.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Полтавська, 64/183». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Стельмаху Д.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

85-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Стельмаху 

Д.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Северинівська, 85-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Рогаві М.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

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

85-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Рогаві 

М.О. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Северинівська, 85-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 11-а/147 
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  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Кавалець 

І.І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 11-а/147». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Білоусу Р.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Ніжинська, 8-д 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Білоусу 

Р.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Ніжинська, 8-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бездітко К.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. М.Рильського, 3-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Бездітко 

К.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

М.Рильського, 3-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Богуш Т.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Пісочна, 11-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Богуш 

Т.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Пісочна, 11-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

55.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Сидоруку Ю.П. на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 9, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 9, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 12 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Стельмащуку В.Д. та 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, с/т «Перемога», вул. Абрикосова, 80 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Стельмащуку В.Д. та передачу земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, с/т «Перемога», 

вул. Абрикосова, 80». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Жаленко Н.О. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Павленка, 13-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Жаленко Н.О. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Виштаку В.П. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Київська, 79-м 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 79-м». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Бжезицькому О.Ю. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Лесі Українки, 1-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Бжезицькому О.Ю. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лесі Українки, 1-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Кібардіній Н.Є. та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Надсонова, 21-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Кібардіній Н.Є. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Надсонова, 21-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Лисенко В.Г. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Гайдамацька, 14 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Лисенко В.Г. та передачу земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 14». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Півторак І.В. та передачу 

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

Чехова, 62-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 4, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 13 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою гр. Неліпі А.В. та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Давидчука, 54 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою гр. Неліпі А.В. та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Давидчука, 54». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Виштаку 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. Варшавська, 106 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Виштаку 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. Варшавська, 106». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

66.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Кононцю Б.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. Павленка, 13 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Кононцю 

Б.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 
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м. Ірпінь, вул. Павленка, 13». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

67.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Римаренку І.Б. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Покровська, 9/1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Римаренку 

І.Б. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Покровська, 9/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

68.  СЛУХАЛИ: Про затвердження ФОП Яворській О.М. технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок які перебувають в 

користуванні на умовах оренди для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Северинівська 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження ФОП Яворській 

О.М. технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 

земельних ділянок які перебувають в користуванні на умовах оренди 

для будівництва і обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 

Северинівська». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

69.  СЛУХАЛИ: Про затвердження обслуговуючому кооперативу «Житлово-

будівельний кооператив  «Мировий» 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, 15 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження обслуговуючому 

кооперативу «Житлово-будівельний кооператив  «Мировий» 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, 15». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

70.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Університетська, 48-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 8, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 10 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

71.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  будівництва індивідуального гаражу на будівництво 

та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 25 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 12 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

72.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Стражець Л.А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 54-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 13, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

73.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Біблая Н.С. 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. Соборна, 7 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 6, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 9, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

74.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дзюблюку В.А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки яка перебуває в користуванні на умовах 

оренди, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

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

Кошового, 20 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Дзюблюку 

В.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки яка 

перебуває в користуванні на умовах оренди, цільове призначення якої 

змінюється з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. О. Кошового, 20». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

75.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Валуєву О.О. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з  ведення особистого селянського господарства на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Матросова, 19-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Валуєву О.О. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється з  ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового 

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

19-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

76.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.04.2015 

року № 4933-69-VІ в частині продовження гр. Чуйко О.В. терміну дії 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Пушкінська, 19-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.04.2015 року № 4933-69-VІ в частині 

продовження гр. Чуйко О.В. терміну дії дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 19-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

77.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.12.2015 р. 

№ 268-5-VІІ «Про продовження терміну оренди земельної ділянки гр. 

Байдаку Михайлу Олександровичу та гр. Шенько Сергію 

Костянтиновичу в м. Ірпінь вул. Центральна, 10-б» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 17.12.2015 р. № 268-5-VІІ «Про 

продовження терміну оренди земельної ділянки гр. Байдаку Михайлу 

Олександровичу та гр. Шенько Сергію Костянтиновичу в м. Ірпінь вул. 

Центральна, 10-б»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

78.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 03.06.2016 

року № 981-15-VІІ «Про надання гр. Вовкогон Л.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Річковий, 19-а» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 03.06.2016 року № 981-15-VІІ «Про надання 

гр. Вовкогон Л.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, провул. Річковий, 19-а»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

79.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 30.07.2010 

року № 4955-92-V «Про надання дозволу гр. Уляшинській Р.В. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в м. Ірпінь по Чехова, 26 у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

80.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 17.04.2014 

року № 3899-55-VІ «Про надання дозволу Комунальному підприємству 

«Ірпіньводоканал» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в постійне користування для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури в м. Ірпінь, згідно додатку № 1» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 17.04.2014 року № 3899-55-VІ «Про надання 

дозволу Комунальному підприємству «Ірпіньводоканал» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в 
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м. Ірпінь, згідно додатку № 1»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

81.  СЛУХАЛИ: Про надання в постійне користування ТОВ «ПЖ Комфортний дім» 

земельної ділянки в м. Ірпінь на розі вулиць Гостомельське шосе та 11 

Лінія 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання в постійне 

користування ТОВ «ПЖ Комфортний дім» земельної ділянки в м. 

Ірпінь на розі вулиць Гостомельське шосе та 11 Лінія». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

82.  СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Алмаковій Л.Є. земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 92-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ФОП Алмаковій Л.Є. 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Соборна, 92-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

83.  СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Планета Пластик» договору оренди земельної 

ділянки м. Ірпінь, вул. Покровська, 1 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Планета 

Пластик» договору оренди земельної ділянки м. Ірпінь, вул. 

Покровська, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

84.  СЛУХАЛИ: Про поновлення гр. Побережному І.В. договору оренди земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Троїцька, 17 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення гр. Побережному 

І.В. договору оренди земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Троїцька, 17». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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85.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Ляхович Н.М. на розміщення тимчасової 

споруди-двох зблокованих торговельних павільйонів в м. Ірпінь, вул. 

Миру, 14-а 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП 

Ляхович Н.М. на розміщення тимчасової споруди-двох зблокованих 

торговельних павільйонів в м. Ірпінь, вул. Миру, 14-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

86.  СЛУХАЛИ: Про припинення МПП «Рада» дії договору оренди земельної ділянки в 

м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення МПП «Рада» дії 

договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 25-

в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

87.  СЛУХАЛИ: Про припинення КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди 

земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 11 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про припинення КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» дії договору оренди земельної ділянки в м. 

Ірпінь, вул. Г. Сковороди, 11». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

88.  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» - 0 
 

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 
 

89.  СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Часник І.П. щодо відмови від земельної ділянки в 

м. Ірпінь по вул. Варшавській на користь територіальної громади міста 

Ірпеня 
 

  Доповідач: Унинець В.В.- начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Часник І.П. 

щодо відмови від земельної ділянки в м. Ірпінь по вул. Варшавській на 

користь територіальної громади міста Ірпеня». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

90.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Комунального підприємства Київської обласної 

ради «Північне бюро технічної інвентаризації» про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні за 

адресою: в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 16 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення 

Комунального підприємства Київської обласної ради «Північне бюро 

технічної інвентаризації» про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка 

знаходиться в постійному користуванні за адресою: в м. Ірпінь, вул. 

Северинівська, 16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

91.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Троцьку 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, 12-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Троцьку 

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, 12-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

92.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Коваленку 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. Гоголя, 31 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 6, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 11, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

93.  СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території житлового кварталу, 

розташованого в м. Ірпінь по вул. Кошового та провулку Юності 
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(мікрорайон «Стоянка») 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження детального 

плану території житлового кварталу, розташованого в м. Ірпінь по вул. 

Кошового та провулку Юності (мікрорайон «Стоянка»)». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

94.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 2334-35-VII від 18.07.2017 року «Про 

залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту 

«Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста 

Ірпінь» 
 

  Доповідач: Данилюк Є.В.- начальник фінансового управління 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення № 

2334-35-VII від 18.07.2017 року «Про залучення кредиту НЕФКО для 

фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери міста Ірпінь»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

95.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської програми забезпечення безперешкодного 

доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів 

житлового та громадського призначення на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням п’ятої сесії сьомого скликання Ірпінської 

міської ради №174-5-VII від 17.12.2015р. 
 

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

захисту населення 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Міської 

програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського 

призначення на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням п’ятої сесії 

сьомого скликання Ірпінської міської ради №174-5-VII від 

17.12.2015р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

96.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Ковалю Р.М. дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. 10-Лінія, 

1-б 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Ковалю Р.М. 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо зміни цільового 
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призначення земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні на 

умовах оренди в м. Ірпінь, вул. 10-Лінія, 1-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

97.  СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» 
 

  Доповідач: Карплюк В.А.- міський голова 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про створення комунального 

підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

98.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ОРЛАН-ІНВЕСТ-ГРУП» 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”- 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «ОРЛАН-

ІНВЕСТ-ГРУП» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж 

електропостачання». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Карплюк В. А. – міський голова: 

Пропоную закрити тридцять дев’яту сесію Ірпінської міської ради VІІ 

скликання. 
 

ВИРІШИЛИ: закрити тридцять дев’яту сесію Ірпінської міської ради 

VІІ скликання. 
 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                         В. А. Карплюк 


