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ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ  

 

15 листопада  2018 р.                                                        м. Ірпінь 
 

Загальний склад ради: 36 депутатів 
 

Зареєструвались на початок засідання: 30 депутатів 
 

Відсутні:  

1.  Денисенко Ю. О.  

2.  Карпенко Б. В.  

3.  Миронюк Ю. М.  

4.  Нелюбин В. Л.  

5.  Плешко М. В.  

6.  Страховський А. А.  

 

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 виконуючий обов’язки Ірпінського міського голови Попсуй 

Анастасія Вікторівна. 

              

       Лічильна комісія:       Король Петро Петрович, 

 

                                            Пащинський Олександр Сергійович, 

 

                                           Літвинов Андрій Вікторович. 

                                                                                                                   

      ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 25,  „ПРОТИ” –  0  , „УТРИМАЛИСЬ” – 0, 

      «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

 
Питання управління охорони здоров’я 

Доповідач: Бідула Л.М. – головний лікар КНП «ІЦМЛ» ІМР 

2.  
Про внесення змін у Додаток №1 до рішення Ірпінської міської ради від 26 липня 

2018 №3955-54-VII 
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3.  

Про затвердження Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей 

та активів КЗ «ІЦМЛ» ІМР правонаступнику КНП «ІЦМЛ» ІМР та затвердження 

Статуту КНП «ІМЦЛ» ІМР в новій редакції 

 
Питання відділу економіки 

Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 

4.  

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  

5.  

Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та основних 

напрямків розвитку на 2019-2020 роки 

6.  
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік 

7.  
Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

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

8.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Контроль благоустрою 

міста» Ірпінської міської ради  Київської області в новій редакції 

9.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» 

Ірпінської міської ради в новій редакції  

10.  
Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальними 

підприємствами Ірпінської  міської ради за 9 місяців 2018 року  

11.  
Про затвердження передавального акта балансових рахунків, матеріальних цінностей 

та активів Комунального підприємства «Редакція газети «Ірпінський вісник» 

Ірпінської міської ради  

12.  
Про внесення  зміни до програми «Реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Ірпінь на 2015-2020 роки»   

13.  
Про передачу багатоквартирного житлового будинку №12, розташованого за 

адресою: пров. Гнатюка в м. Ірпінь, на баланс об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (ОСББ) «ЛІСОВИК 1982»  

14.  
Про внесення змін до рішення сесії Ірпінської міської ради від 16.10.2018 №4283-58-

VІІ «Про припинення  діяльності комунального підприємства «Міжлікарняна аптека» 

Ірпінської міської ради шляхом ліквідації»  

15.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської міської ради на 

баланс КП «УЖКГ «Ірпінь» фактичних витрат по капітальним видаткам по 

світлофорному об'єкту в мікрорайоні Романівка, які проведені  за рахунок коштів 

міського бюджету  

16.  

Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської міської ради 

фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  за рахунок коштів 

міського бюджету, КП «УЖКГ «Ірпінь», КП «Ірпіньводоканал», КП 

«Ірпіньзеленбуд»   

17.  
Про надання дозволу КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» Ірпінської міської 

ради на списання основних засобів  

18.  
Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» 

Ірпінської міської ради на списання майна 

19.  
Про визнання нечинними рішень Ірпінської міської ради від 20.06.2018 №3808-52-VІІ 

та від 03.07.2018 №3902-53-VІІ   

20.  
Про надання дозволу відділу культури,  національностей та релігій Ірпінської міської 

ради на укладання договору оренди на частину нежитлового приміщення за адресою: 

м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької Дивізії, 1 
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21.  
Про внесення до програми розвитку інформаційних та комунікаційних технологій 

м.Ірпінь та селищ на 2017-2020 рр. 

 
Питання управління освіти і науки 

Доповідач: Білорус О.А. - начальник управління освіти і науки 

22.  
Про нову редакцію  Програми  розвитку та удосконалення організації харчування 

вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ірпеня, 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське  на 2016-2020 роки 

23.  
Про затвердження Положень про конкурс на посаду директора  та педагогічних 

працівників Інклюзивно-ресурсного центру  Ірпінської міської ради Київської області 

 
Питання КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» 

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

24.  
Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури щодо пайового 

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

25.  
Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №2373-36-VІI від 

27 липня 2017р. 

26.  
Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

27.  
Про надання гр. Чаві Д. М. в тимчасове користування земельної ділянки на підставі  

договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та каналізації 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Варшавська, 57, 57/1 

28.  
Про надання гр. Савченко О. А. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 8 Березня, буд. 48-В 

29.  
Про надання гр. Роспотнюку Л. Л. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, пров. Гайдамацький, 10/1, 10/2 

30.  
Про надання гр. Мирончуку А. А. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж  дощової та побутової 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, 1-ц, 1-ч 

31.  
Про надання гр. Хомі Х. В. в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  

договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та каналізації 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, буд. 12-д 

32.  
Про надання гр. Фаєр Н. І. в тимчасове користування  земельної ділянки на підставі 

договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та каналізації 

за адресою: м. Ірпінь, вул. Варшавська, буд. 66/2, 66/3 

33.  
Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6 

34.  
Про надання гр. Андрейку П. М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Вериківського, буд. 49/2 

35.  
Про надання гр. Андрейку П. М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Вериківського, буд. 49/2 

36.  

Про надання ТОВ «Ірпіньтеплопостач» в тимчасове користування земельної ділянки 

на підставі договору строкового сервітуту для прокладання теплових мереж від 

котельні по вул. Лермонтова, 2-д до житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, 

вул. Університетська, буд. 2/1, корп. Г. 

37.  Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» в тимчасове користування земельної ділянки на 
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підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6 

38.  
Про надання гр. Насартикіну В. М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, пров. Річковий, 9 

39.  
Про надання гр. Жеребену С. В. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, буд. 4 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Унинець В. В. начальник відділу земельних ресурсів 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

40.  
Про надання дозволу гр. Работіній Т. 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. 9 Лінія, 6-е 

41.  
Про надання дозволу гр. Пасічнику О. П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 1-к 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 12 

43.  
Про надання дозволу гр. Цвіцінському В. Ю. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, 12-в 

44.  
Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення  технічної документації 

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

місцевості), яка розташована в м. Ірпінь, вул. Виговського,33 

45.  
Про надання дозволу гр. Колосовій О. 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. Київська, 49-в 

46.  
Про надання дозволу гр. Силаковій І. К. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 55 

47.  
Про надання дозволу гр. Халаім Ю. С. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Поповича, 2-д 

48.  
Про надання дозволу гр. Третьяк О. М. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Озерна, 57-а 

49.  
Про надання дозволу гр. Бочковській Л. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. 

Ірпінь, вул. Северинівська, 115 

50.  
Про надання дозволу гр. Шапочкіній І. Б. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Северинівська, 7 

51.  
Про надання дозволу гр. Шиповському В. В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/27 

52.  
Про надання дозволу гр. Коломієць Г. А.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в 

м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 13 
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53.  
Про надання дозволу гр. Пшенишнюку І. А. на розроблення проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального 

гаражу в м. Ірпінь, вул. Північний тупик 

54.  
Про надання дозволу гр. Солоньку І. А. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в  

м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова, 25/26 

55.  
Про надання дозволу гр. Овчаренку М.Є. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в м. Ірпінь, вул. Лугова, 26 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

56.  
Про затвердження гр. Федосєєвій Л. О. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

57.  
Про затвердження гр. Половій Я. М. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

58.  
Про затвердження гр. Дудко О. В. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

59.  
Про затвердження гр. Старовойтову О. В. проекту землеустрою та передачу 

земельної  ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. З.Алієвої, 76-а 

60.  
Про затвердження гр. Григор’єву В. Г. проекту землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-в 

61.  
Про затвердження гр. Цибульському Р. М. проекту землеустрою та передачу 

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

Північний тупик, 4-в 

62.  
Про затвердження гр. Козир С. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

2/39 

63.  
Про затвердження гр. Виноградову М. В. проекту землеустрою та передачу земельної 

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

вул. Миру, 2/22 

64.  
Про затвердження  військовій частині 3027 Національної гвардії України проекту 

землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування для розміщення 

та постійної діяльності Національної гвардії  України в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-а 

65.  
Про затвердження КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки в постійне користування  для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4-б 

66.  
Про надання управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради в постійне 

користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти (дошкільний навчальний заклад) в м. Ірпені, вул. Незалежності, 5-а 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

67.  

Про затвердження гр. Комарову Ф. 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. Виговського, 5  

68.  
Про затвердження гр. Петрових В. Г. 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. Університетська, 47 

69.  

Про затвердження гр. Примаченку І. Г. 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. Капітана Зайцева, 16  

70.  

Про затвердження гр. Карпенку В. І. технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Лугова, 26  

71.  

Про затвердження гр. Діордіці С. 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. Лугова, 26-б 

72.  

Про затвердження гр. Овчаренко Н. 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. Лугова, 26-а 

73.  

Про затвердження гр. Ковальському В. 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. Соборна, 122/2  

74.  

Про затвердження гр. Ковальській Г. 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. Соборна, 122/1  

75.  

Про затвердження громадянам Кулевській Л. М. та  Кулевському  Р. П. 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. Озерна, 32 

76.  

Про затвердження громадянам Шманеко Т. І., Турило Л. І., Похмурко А. С., 

Владишевській Л. 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,16 

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ 

77.  

Про затвердження гр. Суббот С. 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. Північна, 23 

78.  

Про затвердження гр. Мусієнко М. В. 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. 11 Лінія, 4 

79.  
Про затвердження гр. Скрипнікову О. А. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
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на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 10-ж 

80.  

Про затвердження гр. Скрипнікову О. 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 і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 8-к 

81.  

Про затвердження гр. Скрипнікову О. 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 і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-з 

82.  

Про затвердження гр. Скрипнікову О. 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 і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-к  

83.  

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. Соборна, 122 

84.  

Про затвердження гр. Білокуру В. О. 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. Тургенівська, 24 

85.  

Про затвердження гр. Білокуру В. О.  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. Тургенівська, 24 

86.  

Про затвердження гр. Білокуру В. О.  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. Тургенівська, 24 

87.  

Про затвердження гр. Коворотному Д. В. 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 будівель торгівлі в м. Ірпінь,                        

вул. Грибоєдова, 1 

88.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі на будівництво та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення в м. Ірпінь,  парк «Перемога» 

89.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно -просвітницького обслуговування  на 
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будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  

вул. 74 Стрілецької дивізії, 1 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

90.  
Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 29.05.2018 року № 3763-51-

VІІ «Про поновлення ФОП Галенко С. В. договору оренди земельної ділянки для 

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

91.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 17.12.2015 року № 205-5-VІІ 

в частині продовження терміну дії дозволу гр. Лігатор О. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність для будівництва  

індивідуального гаражу 

92.  
Про визнання нечинними пунктів 1 та 4 додатку № 1 до рішення Ірпінської міської 

ради № 2528-36-VII від 27.07.2017 р.  

93.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської  ради від 01.03.2018 року № 3309-48-

VІІ  «Про поновлення ФОП Богдановій О. В. договору оренди земельної ділянки для 

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

вул. Центральна» 

94.  
Про надання дозволу Ірпінській міській раді на розроблення технічної документації із 

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

Антонова 

95.  
Про визнання нечинними рішень Ірпінської міської ради №2310-33-VІІ від 18.05.2017 

року та № 3328-48-VІІ від 01.03.2018 року  

96.  
Про надання згоди на заміну сторони – орендаря земельної ділянки, яка знаходиться 

в користуванні згідно договору оренди  №10  від 04.02.2015 р.в м. Ірпінь,                       

вул. 10 Лінія, 1-б 

97.  
Про надання дозволу ТОВ «Пром-Нафтогаз» на розміщення тимчасової споруди – 

торгівельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Соборна,158 

98.  
Про поновлення ТОВ «Еталон-2009» договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 105-а 

 ДОЗВІЛ НА ВИКУП 

99.  
Про продаж ФОП Алмаковій Л.  Є. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 92-а 

100.  

Про продаж ФОП Гулієвій С. Г. к. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 113-б 

101.  

Про продаж  ФОП Кисляку І. Ф. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Северинівська, 1-б 

102.  

Про продаж  ФОП Кулієву Н. Т. о. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 6-г 

103.  

Про продаж ФОП Шабатин І. Є. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Грибоєдова, 13/1 

 ПРО ВІДМОВУ 

104.  

Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

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

додатку № 1 

105.  

Про розгляд звернення БО «Благодійний фонд Української державності» про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки в 

постійне користування для будівництва православного храму в м. Ірпінь по вул. 
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Ново-Оскольській 

106.  

Про розгляд заяви гр. Ямся О. В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди в 

м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 17-а 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

107.  

Про надання дозволу гр. Монаковій А. 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. Українська, 1-

б/2 

108.  

Про надання дозволу гр. Білявцевій 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. Українська, 1-

б/1 

109.  

Про надання дозволу гр. Баклан О. Ф. 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, 11-в 

110.  
Про надання дозволу гр. Горбачовій А. О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь 

111.  
Про надання дозволу гр. Глинській Н. Й.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь 

112.  
Про надання дозволу гр. Баленко Л. А.  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

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

113.  
Про доповнення переліку об’єктів комінальної власності, що можуть бути надані в 

оренду з конкурсу 

 
Питання КП «Контроль благоустрою міста» 

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

114.  

Про надання гр. Главацькому А. А. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою:  м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 123-д 

115.  

Про надання гр. Можарському Б. Л. в тимчасове користування  земельної ділянки на 

підставі  договору строкового сервітуту  для прокладання мереж газопостачання за 

адресою:  м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 29 

116.  

Про надання гр. Тимощук Т. М. в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 114-а 

117.  Різне 

 

 
 

Король П. П.  – депутат Ірпінської міської ради: 

Зачитує протокол лічильної комісії. 

Головою лічильної комісії обрано – Літвинова А. В.   

Секретарем лічильної комісії обрано – Пащинського О. С. 
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії. 
 

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

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Переходимо до розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «За основу». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Які у кого будуть пропозиції відносно порядку денного? 
 

Попсуй А. В. – в. о. міського голови - 

секретар ради: 

Оскільки пропозицій до порядку денного немає,  

пропоную затвердити порядок денний «в цілому». 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний «в цілому». 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 
 

1.  СЛУХАЛИ: Депутатські запити 
 

  Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 
 

Депутатських запитів не надходило. 
 

2.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін у Додаток №1 до рішення Ірпінської міської ради 

від 26 липня 2018 №3955-54-VII 
 

  Доповідач: Бідула Л.М. – головний лікар КНП «ІЦМЛ» ІМР 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін у Додаток №1 

до рішення Ірпінської міської ради від 26 липня 2018 №3955-54-VII». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Передавального акту балансових рахунків, 

матеріальних цінностей та активів КЗ «ІЦМЛ» ІМР  правонаступнику 

КНП «ІЦМЛ» ІМР та затвердження Статуту КНП «ІМЦЛ» ІМР в новій 

редакції 
 

  Доповідач: Бідула Л.М. – головний лікар КНП «ІЦМЛ» ІМР 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Передавального 

акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів КЗ 

«ІЦМЛ» ІМР  правонаступнику КНП «ІЦМЛ» ІМР та затвердження 

Статуту КНП «ІМЦЛ» ІМР в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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4.  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» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 10 
 

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 
 

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

культурного розвитку м. Ірпінь і селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське на 2018 рік та основних напрямків розвитку на 2019-2020 

роки 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь і селищ 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та основних напрямків 

розвитку на 2019-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету 

на 2019 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської ради та  

її виконавчого комітету на 2019 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету 

на 2018 рік 
 

  Доповідач: Демченко С.А.- начальник відділу економіки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення доповнень до Плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Ірпінської міської 

ради та її виконавчого комітету на 2018 рік». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

8.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства «Контроль 
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благоустрою міста» Ірпінської міської ради  Київської області в новій 

редакції 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Контроль благоустрою міста» Ірпінської 

міської ради  Київської області в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

«Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінської міської ради в новій редакції  
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Ірпінькомунікаціясервіс» Ірпінської 

міської ради в новій редакції». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

10.  СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про виконання фінансових планів 

комунальними підприємствами Ірпінської  міської ради за 9 місяців 

2018 року 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про  затвердження звітів про 

виконання фінансових планів комунальними підприємствами Ірпінської  

міської ради за 9 місяців 2018 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

11.  СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акта балансових рахунків, 

матеріальних цінностей та активів Комунального підприємства 

«Редакція газети «Ірпінський вісник» Ірпінської міської ради 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження передавального 

акта балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів 

Комунального підприємства «Редакція газети «Ірпінський вісник» 

Ірпінської міської ради». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

12.  СЛУХАЛИ: Про внесення  зміни до програми «Реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Ірпінь на 2015-2020 роки»   
 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         14 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення  зміни до 

програми «Реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Ірпінь на 2015-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

13.  СЛУХАЛИ: Про передачу багатоквартирного житлового будинку №12, 

розташованого за адресою: пров. Гнатюка в м. Ірпінь, на баланс 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) 

«ЛІСОВИК 1982» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу багатоквартирного 

житлового будинку №12, розташованого за адресою: пров. Гнатюка в м. 

Ірпінь, на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

(ОСББ) «ЛІСОВИК 1982»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

16.10.2018 №4283-58-VІІ «Про припинення  діяльності комунального   

підприємства «Міжлікарняна аптека» Ірпінської міської ради шляхом 

ліквідації» 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення сесії 

Ірпінської міської ради від 16.10.2018 №4283-58-VІІ «Про припинення  

діяльності комунального підприємства «Міжлікарняна аптека» 

Ірпінської міської ради шляхом ліквідації». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

15.  СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської 

міської ради на баланс КП «УЖКГ «Ірпінь» фактичних витрат по 

капітальним видаткам по світлофорному об'єкту в мікрорайоні 

Романівка, які проведені  за рахунок коштів міського бюджету 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатну передачу з балансу 

виконавчого комітету  Ірпінської міської ради на баланс КП «УЖКГ 

«Ірпінь»  фактичних витрат по капітальним видаткам по світлофорному 

об'єкту в мікрорайоні Романівка, які проведені  за рахунок коштів 

міського бюджету». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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16.  СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету  Ірпінської 

міської ради фактичних витрат по капітальним видаткам, які проведені  

за рахунок коштів міського бюджету, КП «УЖКГ «Ірпінь», КП 

«Ірпіньводоканал»,  КП «Ірпіньзеленбуд»   
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатну передачу з балансу 

виконавчого комітету  Ірпінської міської ради фактичних витрат по 

капітальним видаткам, які проведені за рахунок коштів міського 

бюджету, КП «УЖКГ «Ірпінь», КП «Ірпіньводоканал», КП 

«Ірпіньзеленбуд». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

17.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» 

Ірпінської міської ради на списання основних засобів 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Ірпінське земельно-кадастрове бюро» Ірпінської міської ради на 

списання основних засобів». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

18.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Управління житлово-комунального 

господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради на списання майна 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу КП 

«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської 

міської ради на списання майна». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

19.  СЛУХАЛИ: Про визнання нечинними рішень Ірпінської міської ради від 20.06.2018 

№3808-52-VІІ та від 03.07.2018 №3902-53-VІІ   
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинними рішень 

Ірпінської міської ради від 20.06.2018 №3808-52-VІІ та від 03.07.2018 

№3902-53-VІІ». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

Ірпінської міської ради на укладання договору оренди на частину 
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нежитлового приміщення за адресою: м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької 

Дивізії, 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу відділу 

культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради на 

укладання договору оренди на частину нежитлового приміщення за 

адресою: м. Ірпінь, вул. 74 Стрілецької Дивізії, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

21.  СЛУХАЛИ: Про внесення до програми розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій м.Ірпінь та селищ на 2017-2020 рр. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення до програми 

розвитку інформаційних та комунікаційних технологій м.Ірпінь та 

селищ на 2017-2020 рр.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

22.  СЛУХАЛИ: Про нову редакцію  Програми  розвитку та удосконалення організації 

харчування вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Ірпеня, селищ Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське  на 2016-2020 роки 
 

  Доповідач: Білорус О.А. - начальник управління освіти і науки 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про нову редакцію  Програми  

розвитку та удосконалення організації харчування вихованців 

дошкільних та  учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ірпеня, 

селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське  на 2016-2020 роки». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

23.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положень про конкурс на посаду директора  та 

педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру  Ірпінської 

міської ради Київської області 
 

  Доповідач: Білорус О.А. - начальник управління освіти і науки 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Положень про 

конкурс на посаду директора  та педагогічних працівників Інклюзивно-

ресурсного центру  Ірпінської міської ради Київської області». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

24.  СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення замовників будівництва об’єктів архітектури 
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щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь 
 

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

Оверко І. І. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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 
 

25.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради №2373-36-VІI 

від 27 липня 2017 р. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 

Ірпінської міської ради №2373-36-VІI від 27 липня 2017 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

26.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу фінансувати роботи по об’єктах інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури в  м. Ірпінь 
 

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

Оверко І. І. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу фінансувати 

роботи по об’єктах інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури в  м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

27.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Чаві Д. М. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі  договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Варшавська, 57, 57/1 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Чаві Д. М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі  договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 
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каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Варшавська, 57, 57/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

28.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Савченко О. А. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 8 

Березня, буд. 48-В 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 8 Березня, буд. 48-В». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

29.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Роспотнюку Л. Л. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, пров. Гайдамацький, 10/1, 

10/2 
 

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

міста» 
 

Оверко І. І. - депутат Ірпінської міської ради оголосив щодо наявного у 

нього конфлікту інтересів при голосуванні за дане питання. 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Роспотнюку Л. Л. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, пров. Гайдамацький, 10/1, 10/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Мирончуку А. А. в тимчасове користування  земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж  дощової та побутової каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Університетська, 1-ц, 1-ч 
 

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

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Мирончуку А. А. в 

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж  дощової та побутової 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, 1-ц, 1-ч». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

31.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Хомі Х. В. в тимчасове користування  земельної 

ділянки на підставі  договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Українська, буд. 12-д 
 

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

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Хомі Х. В. в 

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі  договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, буд. 12-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

32.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Фаєр Н. І. в тимчасове користування  земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Варшавська, буд. 66/2, 66/3 
 

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

міста» 
 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Фаєр Н. І. в 

тимчасове користування  земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Варшавська, буд. 66/2, 66/3». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

33.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Шевченка, 6 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

34.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Андрейку П. М. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Вериківського, буд. 

49/2 
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  Доповідач: Алєксєєва Є.В. - начальник КП «Контроль благоустрою 

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Андрейку П. М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Вериківського, буд. 49/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

35.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Андрейку П. М. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання та каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Вериківського, буд. 49/2 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Андрейку П. М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання та 

каналізації за адресою: м. Ірпінь, вул. Вериківського, буд. 49/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

36.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «Ірпіньтеплопостач» в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання теплових мереж від котельні по вул. Лермонтова, 2-д до 

житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 

2/1, корп. Г. 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ 

«Ірпіньтеплопостач» в тимчасове користування земельної ділянки на 

підставі договору строкового сервітуту для прокладання теплових 

мереж від котельні по вул. Лермонтова, 2-д до житлового будинку за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корп. Г.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

37.  СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж електропостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «ОУК ТРЕЙД» в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж електропостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 6». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

38.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Насартикіну В. М. в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, пров. 

Річковий, 9 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Насартикіну В.М. 

в тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, пров. Річковий, 9». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

39.  СЛУХАЛИ: Про надання гр. Жеребену С. В. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 

буд. 4 
 

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

міста» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, буд. 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

40.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Работіній Т. 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. 9 Лінія, 6-е 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Работіній 

Т. 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. 9 Лінія, 6-е». 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

41.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пасічнику О. П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Пасічнику 

О. П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Лісова, 1-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Яворському І. І. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Молодіжна, 12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

43.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Цвіцінському В. Ю. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, 12-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Цвіцінському В. Ю. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. 10 Лінія, 12-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розташована в м. Ірпінь, 
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вул. Виговського, 33 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення  технічної документації із землеустрою 

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

місцевості), яка розташована в м. Ірпінь, вул. Виговського, 33». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

45.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Колосовій О. 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. Київська, 49-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Колосовій 

О. 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. Київська, 49-

в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

46.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Силаковій І. К. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 55 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Силаковій 

І. К. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Озерна, 55». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

47.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Халаім Ю. С. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Поповича, 2-д 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Халаім Ю. 

С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. 
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Поповича, 2-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

48.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Третьяк О. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Озерна, 57-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Не брав участь у голосуванні Пащинський О. С.  
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Третьяк О. 

М. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

Озерна, 57-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

49.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Бочковській Л. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 115 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Бочковській Л. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 115». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

50.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Шапочкіній І. Б. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 7 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Шапочкіній І. Б. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу 

в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 7». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

51.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Шиповському В. В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/27 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 27, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Шиповському В. В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/27». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

52.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Коломієць Г. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 13 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Коломієць 

Г. А. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

вул. Гайдамацька, 13». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

53.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пшенишнюку І. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Північний тупик 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Пшенишнюку І. А. на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Північний тупик». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

54.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Солоньку І. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу в м. Ірпінь, вул. Авіаконструктора 

Антонова, 25/26 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Солоньку 

І. А. на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

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

вул. Авіаконструктора Антонова, 25/26». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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55.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Овчаренку М. Є. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства в м. Ірпінь, вул. Лугова, 

26 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Овчаренку 

М. Є. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в 

м. Ірпінь, вул. Лугова, 26». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

56.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Федосєєвій Л. О. проекту землеустрою та 

передачу 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”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Федосєєвій Л. 

О. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

57.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Половій Я. М. проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Гайдамацька, 12 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Половій Я. 

М. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гайдамацька, 12». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

58.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Дудко О. В. проекту землеустрою та передачу 

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”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної  ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

59.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Старовойтову О. В. проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. З.Алієвої, 76-а 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Старовойтову О. В. проекту землеустрою та передачу земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. З.Алієвої, 76-

а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

60.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Григор’єву В. Г. проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-в 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Григор’єву В. 

Г. проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Д. Попова, 26-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

61.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Цибульському  Р. М.  проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь, вул. І Північний тупик, 4-в 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Цибульському  Р. М.  проекту землеустрою та передачу земельної 

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

Північний тупик, 4-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
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62.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Козир С. В.  проекту землеустрою та передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу  

в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/39 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

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

проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/39». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Виноградову  М. В.  проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/22 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Виноградову  

М. В.  проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність 

для будівництва індивідуального гаражу  в м. Ірпінь, вул. Миру, 2/22». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

64.  СЛУХАЛИ: Про затвердження військовій частині 3027 Національної гвардії 

України проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне 

користування для розміщення та постійної діяльності Національної 

гвардії  України в м. Ірпінь, вул. 11 Лінія, 7-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження військовій 

частині 3027 Національної гвардії України проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки в постійне користування для розміщення та 

постійної діяльності Національної гвардії  України в м. Ірпінь, вул. 11 

Лінія, 7-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

65.  СЛУХАЛИ: Про затвердження КП «Ірпіньжитлоінвестбуд» проекту землеустрою та 

передачу земельної ділянки в постійне користування  для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 4-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження КП 

«Ірпіньжитлоінвестбуд» проекту землеустрою та передачу земельної 
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ділянки в постійне користування  для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      66. СЛУХАЛИ: Про надання управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради в 

постійне користування земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти (дошкільний навчальний 

заклад) в м. Ірпені, вул. Незалежності, 5-а  
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання управлінню освіти і 

науки Ірпінської міської ради в постійне користування земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

(дошкільний навчальний заклад) в м. Ірпені, вул. Незалежності, 5-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

       67. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Комарову Ф. 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. Виговського, 5 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Комарову Ф. 

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. Виговського, 5». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      68. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Петрових В. Г. 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. Університетська, 47 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Петрових В. 

Г. 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  
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в м. Ірпінь, вул. Університетська, 47». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      69. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Примаченку І. Г. 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. Капітана Зайцева, 16 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Примаченку 

І. Г. 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. Капітана Зайцева, 16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  в м. Ірпінь, вул. Лугова, 26 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Карпенку В. 

І. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  

в м. Ірпінь, вул. Лугова, 26». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      71. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Діордіці С. 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. Лугова, 26-б 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Діордіці С. І.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

в м. Ірпінь, вул. Лугова, 26-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      72. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Овчаренко Н. 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. Лугова, 26-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Овчаренко Н. 

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. Лугова, 26-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      73. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ковальському В. 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. Соборна, 122/2 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. 

Ковальському В. 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. Соборна, 122/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      74. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Ковальській Г. 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. Соборна, 122/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Ковальській 

Г. П. 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. Соборна, 122/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      75. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Кулевській Л. М. та  Кулевському  Р. П. 

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. Озерна, 32 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Кулевській Л. М. та  Кулевському  Р. П. 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. Озерна, 

32». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      76. СЛУХАЛИ: Про затвердження громадянам Шманеко Т. І., Турило Л. І., Похмурко 

А. С., Владишевській Л. 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,16 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження громадянам 

Шманеко Т. І., Турило Л. І., Похмурко А. С., Владишевській Л. 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,16». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

       77. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Суббот С. 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. Північна, 23 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 
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«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Суббот С. 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. Північна, 

23». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      78. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Мусієнко М. В. 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. 11 Лінія, 4 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Мусієнко М. 

В. 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. 11 Лінія, 4». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      79. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скрипнікову О. 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 і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 10-ж 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скрипнікову 

О. 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 і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 10-ж». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      80. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скрипнікову О. А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється з будівництва і обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд на будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 8-к 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скрипнікову 

О. 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 і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 8-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      81. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скрипнікову О. 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 і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-з 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скрипнікову 

О. 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 і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-з». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      82. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Скрипнікову О. 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 і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 6-к 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Скрипнікову 
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О. 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 і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-к». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

       83. 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. Соборна, 122 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «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. Соборна, 122». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

       84. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Білокуру В. О. 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. Тургенівська, 24 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 24, «ПРОТИ» - 3, «УТРИМАЛИСЬ» - 1, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Білокуру В. 

О. 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. Тургенівська, 

24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

       85. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Білокуру В. О. 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. Тургенівська, 24 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 25, «ПРОТИ» - 4, «УТРИМАЛИСЬ» - 0, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Білокуру В. 

О.  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. Тургенівська, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      86. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Білокуру В. О. 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. Тургенівська, 24 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Білокуру В. 

О. 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. Тургенівська, 24». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      87. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр. Коворотному Д. В. 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 

будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 1 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження гр. Коворотному 

Д. В. 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 будівель торгівлі в 

м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      88. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі на будівництво та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в м. Ірпінь,  парк 

«Перемога» 
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  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Ірпінської міської 

ради, цільове призначення якої змінюється з будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі на будівництво та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення в м. Ірпінь,  парк «Перемога»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      89. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Ірпінської міської ради, цільове призначення якої змінюється з 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно -

просвітницького обслуговування  на будівництво та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь,  вул. 74 Стрілецької 

дивізії, 1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

ВИРІШИЛИ: не приймати рішення. 
 

      90. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.05.2018 

року №3763-51-VІІ «Про поновлення ФОП Галенко С. В. договору 

оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель  

торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна» 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 22, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 29.05.2018 року №3763-51-VІІ «Про 

поновлення ФОП Галенко С. В. договору оренди земельної ділянки для 

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

Центральна»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

року №205-5-VІІ в частині продовження терміну дії дозволу гр. Лігатор 

О. М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  у власність для будівництва  індивідуального гаражу 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської  ради від 17.12.2015 року №205-5-VІІ в частині 

продовження терміну дії дозволу гр. Лігатор О. М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність 
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для будівництва  індивідуального гаражу». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      92. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинними пунктів 1 та 4 додатку № 1 до рішення 

Ірпінської міської ради № 2528-36-VII від 27.07.2017 р. 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинними пунктів 1 

та 4 додатку № 1 до рішення Ірпінської міської ради № 2528-36-VII від 

27.07.2017 р.». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

       93. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 01.03.2018 

року №3309-48-VІІ  «Про поновлення ФОП Богдановій О. В. договору 

оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови   в м. Ірпінь, вул. Центральна» 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін в рішення 

Ірпінської міської ради від 01.03.2018 року №3309-48-VІІ «Про 

поновлення ФОП Богдановій О. В. договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови   в м. Ірпінь, вул. Центральна»». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

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

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  в м. 

Ірпінь, вул. Авіаконструктора Антонова 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу Ірпінській 

міській раді на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

Антонова». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      95. СЛУХАЛИ: Про визнання нечинними рішень Ірпінської міської  ради №2310-33-VІІ 

від 18.05.2017 року та №3328-48-VІІ від 01.03.2018 року 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 9 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання нечинними рішень 

Ірпінської міської  ради №2310-33-VІІ від 18.05.2017 року та №3328-48-

VІІ від 01.03.2018 року». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      96. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на заміну сторони – орендаря земельної ділянки, яка 

знаходиться в користуванні згідно договору оренди №10 від 04.02.2015 

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

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на заміну 

сторони – орендаря земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні 

згідно договору оренди №10 від 04.02.2015 р. в м. Ірпінь,                       

вул. 10 Лінія, 1-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      97. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Пром-Нафтогаз» на розміщення тимчасової 

споруди – торгівельного павільйону в м. Ірпінь, вул. Соборна,158 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 4, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ «Пром-

Нафтогаз» на розміщення тимчасової споруди – торгівельного 

павільйону в м. Ірпінь, вул. Соборна,158». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

       98. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ «Еталон-2009» договору оренди земельної 

ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна, 105-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про поновлення ТОВ «Еталон-

2009» договору оренди земельної ділянки в м. Ірпінь, вул. Соборна, 

105-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      99. СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Алмаковій Л. Є. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні 

на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Соборна, 92-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ФОП Алмаковій Л. Є. 
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земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Соборна, 

92-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     100. СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Гулієвій С. Г. к. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні 

на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Соборна, 113-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ФОП Гулієвій С. Г. к. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Соборна, 

113-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     101. СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Кисляку І. Ф. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні 

на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Северинівська, 1-б 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж  ФОП Кисляку І. Ф.  

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Северинівська, 1-б». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

      102. СЛУХАЛИ: Про продаж  ФОП Кулієву Н. Т. о. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні 

на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-г 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж  ФОП Кулієву Н. Т. о. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Центральна, 6-г». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     103. СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Шабатин І. Є. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в користуванні 

на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 13/1 
 

  Доповідач: Унинець В. В. - начальник відділу земельних ресурсів 
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ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА”- 23, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про продаж ФОП Шабатин І. Є. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, 

вул. Грибоєдова, 13/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
Зареєструвався Карпенко Б. В. 

Загальний склад депутатів – 31. 
 

     104. 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”- 22, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 3, 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 6 
 

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 
 

     105. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення БО «Благодійний фонд Української 

державності» про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки в постійне 

користування для будівництва православного храму в м. Ірпінь по вул. 

Ново-Оскольській 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 7 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд звернення БО 

«Благодійний фонд Української державності» про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки 

в постійне користування для будівництва православного храму в м. 

Ірпінь по вул. Ново-Оскольській». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     106. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Ямся О. В. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 17-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про розгляд заяви гр. Ямся О. В. 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди в 



                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         42 
 

м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 17-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

    107. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Монаковій А. 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. Українська, 1-б/2 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 5 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Монаковій 

А. 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. Українська, 

1-б/2». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     108. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Білявцевій 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. Українська, 1-б/1 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Глиняний С. М., Кухалейшвілі Л. Ю. та Мельничук  Б. О. не брали 

участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Білявцевій 

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. Українська, 

1-б/1». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     109. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Баклан О. Ф.  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, 11-в 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Глиняний С. М., Кухалейшвілі Л. Ю. та Мельничук  Б. О. не брали 

участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Баклан О. 

Ф.  на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 
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Університетська, 11-в». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     110. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Горбачовій А. О.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Глиняний С. М., Кухалейшвілі Л. Ю. та Мельничук  Б. О. не брали 

участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. 

Горбачовій А. О. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     111. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Глинській Н. Й. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Глиняний С. М., Кухалейшвілі Л. Ю. та Мельничук  Б. О. не брали 

участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Глинській 

Н. Й. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     112. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Баленко Л. А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в м. Ірпінь 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

Глиняний С. М., Кухалейшвілі Л. Ю. та Мельничук  Б. О. не брали 

участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Баленко Л. 

А.  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     113. СЛУХАЛИ: Про доповнення переліку об’єктів комінальної власності, що можуть 

бути надані в оренду з конкурсу 
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  Доповідач: Літвинов А.В.- начальник управління ІРІ та ЖКГ 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 

Глиняний С. М., Кухалейшвілі Л. Ю. та Мельничук  Б. О. не брали 

участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про доповнення переліку об’єктів 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     114. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Главацькому А. А. в тимчасове користування 

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж газопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. 

Тургенівська, 123-д 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Глиняний С. М., Кухалейшвілі Л. Ю. та Мельничук  Б. О. не брали 

участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Главацькому А. А. 

в тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 123-д». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     115. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Можарському Б. Л. в тимчасове користування  

земельної ділянки на підставі договору строкового сервітуту для 

прокладання мереж газопостачання за адресою:  м. Ірпінь, вул. Ново-

Оскольська, 29 
 

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

міста» 
 

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3 

Глиняний С. М., Кухалейшвілі Л. Ю. та Мельничук  Б. О. не брали 

участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Можарському Б. Л. 

в тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж газопостачання за 

адресою:  м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 29». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

     116. СЛУХАЛИ: Про надання гр. Тимощук Т. М. в тимчасове користування земельної 

ділянки на підставі договору строкового сервітуту для прокладання 

мереж водопостачання за адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 114-а 
 

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

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

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2 

Глиняний С. М., Кухалейшвілі Л. Ю. та Мельничук  Б. О. не брали 

участь у голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про надання гр. Тимощук Т. М. в 

тимчасове користування земельної ділянки на підставі договору 

строкового сервітуту для прокладання мереж водопостачання за 

адресою: м. Ірпінь, вул. Українська, 114-а». 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

  Попсуй А. В. – в. о. міського голови – секретар ради: 

Всі питання, які були винесені на розгляд сесії вичерпані. 

Оголошую п’ятдесят дев’яту сесію Ірпінської міської ради VIІ 

скликання закритою. 

 

 
 

В. о. міського голови –  

секретар ради                                                                           А. В. Попсуй                                   
 


